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W) A la Pregunta RGE núm. 13649/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a sol·licituds de canvi d'ús d'acord amb la disposició addicional primera del Decret llei 8/2020.
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X) A la Pregunta RGE núm. 13650/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
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Balears, relativa a objectiu de la conselleria turística respecte de les places turístiques obsoletes o de baixa qualitat.
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Z) A la Pregunta RGE núm. 13652/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a previsions de la Conselleria de Turisme respecte del canvi d'ús dels establiments obsolets o de baixa qualitat.
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AA) A la Pregunta RGE núm. 13653/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre d'habitatges dels grans tenidors que estan a disposició, en possessió o han estat adjudicats per la
Conselleria d'Habitatge.
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AB) A la Pregunta RGE núm. 13654/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre d'edificis i habitatges que s'han acollit al règim de la disposició addicional setena del Decret llei 3/2020.
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AC) A la Pregunta RGE núm. 13655/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de promocions i habitatges d'iniciativa privada per fer habitatges de protecció oficial que s'han presentat
davant la Conselleria d'Habitatge d'ençà de l'entrada en vigor de la Llei 5/2018.
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AD) A la Pregunta RGE núm. 13656/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a previsió de la Conselleria d'Habitatge respecte de recuperar figures com l'habitatge a preu taxat o similars per
intentar incentivar l'accés a un habitatge digne a uin preu assequible.
5107
AE) A les Preguntes RGE núm. 13736 a 13740/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a estoc, garantia de subministrament, subministrament i adquisició, subministrament de més estoc i desabstiment de
Remdesivir a Balears.
5108
AF) A la Pregunta RGE núm. 13746/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a protocols de realització de proves PCR seguits en tots els casos en el Servei de Salut de les Illes Balears.
5108
AG) A la Pregunta RGE núm. 13752/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per posar a l'abast de la població habitatge públic i assequible (1).
5108
AH) A la Pregunta RGE núm. 13753/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per posar a l'abast de la població habitatge públic i assequible (2).
5108
AI) A la Pregunta RGE núm. 13754/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per posar a l'abast de la població habitatge públic i assequible (3).
5109
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. REGLAMENT DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS

•

•

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2021, aprovà la modificació de les comissions
permanents, ex article 50.4 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears.
Palma, a 2 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)

Per tal de facilitar la tasca de control al Govern, d’adequar
i ajustar les competències de les comissions permanents a
l’estructura orgànica de l’administració de la comunitat
autònoma, l’article 50.4 del Reglament del Parlament preveu el
següent:
“Dins els primers sis mesos de cada legislatura i durant
el termini d’un mes en el cas de reestructuració del Consell
de Govern, el Ple del Parlament podrà modificar les
comissions permanents a proposta de la Mesa i amb l’acord
de la Junta de Portaveus. La proposta de la Mesa serà per
iniciativa pròpia o a instància de dos grups parlamentaris o
d’una cinquena part dels diputats o diputades, i haurà de
contenir el criteri de distribució de competències entre les
noves comissions i aquelles que, si n’és el cas, en puguin
resultar afectades.”
Per la seva part, en el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de
la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les
competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries
de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, es configura un executiu amb onze conselleries, amb
la denominació i les competències descrites a l’article 2. En
concret, queda integrat per les conselleries que es relacionen:

•

•

•

MODIFICACIÓ DE LES COMISSIONS
PERMANENTS, EX ARTICLE 50.4 DEL
REGLAMENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES
BALEARS

•

•

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica, amb les direccions
generals/competències sobre energia i canvi climàtic,
innovació, política industrial i comerç, memòria
democràtica, participació, transparència i voluntariat.
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, amb
les direccions generals/competències sobre coordinació,
relacions amb el Parlament, drets i diversitat, relacions
institucionals i cooperació local, funció pública,
emergències i interior, comunicació i advocacia.

•

•

•

Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, amb les
direccions generals/competències sobre pressupostos,
finançament, tresor i política financera, i relacions exteriors.
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, amb
competències sobre model econòmic i ocupació, turisme,
treball i salut laboral i promoció econòmica, emprenedoria
i, economia social i circular.
Conselleria d’Afers Socials i Esports, amb les direccions
generals/competències sobre planificació, equipaments i
formació, infància, joventut i famílies, esports, serveis
socials, atenció a la dependència i cooperació.
Conselleria d’Educació i Formació Professional, amb les
direccions generals/competències sobre planificació,
ordenació i centres, personal docent, formació professional
i ensenyaments artístics superiors, primera infància,
innovació i comunitat educativa.
Conselleria de Salut i Consum, amb les direccions
generals/competències sobre prestacions i farmàcia, salut
pública i participació, recerca en salut, formació i
acreditació, i consum.
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, amb
les direccions generals/competències sobre fons europeus,
modernització i administració digital, cultura, universitat i
recerca i política lingüística.
Conselleria de Medi Ambient i Territori, amb les direccions
generals/competències sobre espais naturals i biodiversitat,
residus i educació ambiental, recursos hídrics i territori i
paisatge.
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb les
direccions generals/competències sobre agricultura,
ramaderia i desenvolupament rural, pesca i medi marí i
sobirania alimentària.
Conselleria de Mobilitat i Habitatge, amb les direccions
generals/competències sobre transport marítim i aeri,
habitatge, arquitectura, mobilitat i transport terrestre.

Per tot això, es modifica l’article 50.1 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears en els termes següents:
Article únic
Es modifica l'article 50.1 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears en el sentit següent:
“1. Són comissions permanents legislatives les següents:
1r. La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, de
la qual dependrà tot allò relacionat amb l'organització dels
poders de la comunitat autònoma, l'administració local, el
dret civil balear, la justícia, quan pertoqui, la igualtat, la
memòria democràtica, participació, transparència, el
voluntariat i totes les matèries legislatives que no depenguin
expressament d'una altra comissió.
2n. La Comissió d'Hisenda i Pressuposts, a la qual
correspondrà el treball parlamentari en matèria de
pressuposts de la comunitat autònoma i del control de les
empreses públiques que en depenen, així com de la política
econòmica i financera general i dels imposts de la comunitat
autònoma; també coneixerà de les relacions exteriors i dels
fons europeus, modernització i administració digital.
3r. La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial,
que haurà d'ocupar-se de tot el referit a obres públiques,
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ordenació territorial, habitatge, medi ambient, residus i
transports.

2. COMISSIONS PARLAMENT

4t. La Comissió de Turisme i Treball, que entendrà de tot
allò que es refereix a turisme, model econòmic i ocupació,
treball i salut laboral, promoció econòmica, emprenedoria
i economia social i circular.
5è. La Comissió d'Economia, encarregada del treball
parlamentari en matèria de comerç, indústria i innovació,
energia i canvi climàtic, agricultura, ramaderia,
desenvolupament rural, monts, pesca i sobirania
alimentària.
6è. La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports, que tendrà encomanat el treball parlamentari en
matèria de serveis socials, seguretat social, dependència,
menors, famílies i joventut, cooperació, política social,
drets humans i esports.
7è. La Comissió d’Educació, Recerca i Cultura, que tendrà
encomanat el treball parlamentari en matèria de
planificació, ordenació i centres, personal docent, formació
professional i ensenyaments artístics superiors, primera
infància, comunitat educativa, política universitària i
recerca, política lingüística i cultura.
8è. La Comissió de Salut, que entendrà de tot allò que es
refereix a salut, prestacions i farmàcia i també a consum i
a persones consumidores."
Disposició derogatòria
Queda derogada la Modificació de les comissions
permanents, ex article 50.4 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, aprovada pel Ple de la cambra dia 10 de setembre
de 2019 i publicada al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears núm. 10, del mateix dia.
Disposició addicional
Aquesta modificació del Reglament del Parlament de les
Illes Balears quedarà sense efecte en acabar la X legislatura.
Disposició final primera
La Mesa del Parlament de les Illes Balears adoptarà totes
les disposicions necessàries a efectes de traslladar els
assumptes pendents a les comissions que resultin competents
per raó de la matèria a conseqüència de la entrada en vigor
d’aquesta modificació.
Disposició final segona
Aquesta modificació del Reglament del Parlament entrarà
en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, 2 de març de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet
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2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 27/21,
relativa a la defensa de les normes existents que compensen la
insularitat de Balears, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a emetre, en el termini màxim d’un mes des
de l’aprovació de cada un dels pressuposts generals de
l’Estat, un informe sobre el compliment de totes les
determinacions de la normativa relativa al règim especial de
les Illes Balears i especialment del factor d’insularitat.
D’aquest informe se’n trametrà còpia a cadascun dels grups
parlamentaris.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears que, davant qualsevol incompliment de la
normativa relativa al règim especial de les Illes Balears,
adopti totes les accions en defensa d’aquestes regles de
compensació de la insularitat, inclosa la impugnació
jurisdiccional d’aquells acords, reglaments o lleis que
incompleixin les determinacions d’aquest conjunt normatiu
del règim especial de les Illes Balears.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a complir tota la normativa relativa al règim especial
de les Illes Balears, abstenint-se d’impulsar i donar suport
a lleis que de facto puguin suposar un canvi de la regulació
aplicable i una reducció de les previsions de compensació
com és el factor d’insularitat.
A la seu del Parlament, 23 de febrer de 2021
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1111/21,
relativa a creació d'un IAE com a CNAE únic per a empreses
i professionals autònoms de l'especialitzat, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:
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RESOLUCIÓ

5. Promoure línies de recerca i innovació per explorar les
interseccions entre el món coral i tecnologia.

B)
6. Brindar tot el suport institucional al món coral de les Illes
Balears per garantir la seva supervivència, continuïtat i
sostenibilitat.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a crear un CNAE únic al qual es puguin inscriure
els i les professionals especialitzats en esdeveniments.

A la seu del Parlament, 23 de febrer de 2021
El secretari de la comissió
Josep castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya que aquesta modificació s’ajusti al previst al
Reglament (CE) núm. 1893/2006 del Parlament Europeu i
del Consell pel qual s’estableix la nomenclatura estadística
d’activitats econòmiques NACE Revisió 2 i pel qual se
modifica el Reglament (CEE) núm. 303790 del Consell
Europeu.

Ordre de Publicació

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya a crear una línia
d’ajudes directes per tal que el sector de noces i
esdeveniments pugui optar a les convocatòries públiques
vinculades a la COVID-19.

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 13642/20, relativa a rebuig al maltractament animal, i
quedà aprovada la següent:

A la seu del Parlament, 23 de febrer de 2021
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 9916/20, relativa a mesures de suport a la música coral
de les Illes Balears, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
RESOLUCIÓ
C)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar un conjunt de mesures dirigides a
garantir la supervivència, la continuïtat i la sostenibilitat del
món coral de les Illes Balears mitjançant les següents
actuacions:
1. La creació d’un espai de trobada de música vocal, entre
Govern balear i representants de les corals de les Illes
Balears.
2. L’actualització d'un protocol de prevenció sanitari
específic, atenent les recomanacions efectuades per les
corals de les Illes Balears.
3. La cessió gratuïta d'espais públics de les diferents
administracions per al desenvolupament de les activitats
pròpies de les corals en condicions de màxima seguretat
sanitària.
4. L'impuls de programes formatius en l'àmbit digital amb
especial incidència en activitats grupals per a cantaires, per
part de les diferents administracions.

D)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat perquè impulsi un projecte de llei de modificació del
Codi Civil per donar una nova redacció a tots aquells
preceptes que afecten els animals amb la finalitat que
l'articulat reculli adequadament i suficientment la idea que
els animals són éssers vius dotats de sensibilitat i que els de
companyia són, a més, un tipus especial d'aquells pel vincle
d'afecte que els uneix a l'ésser humà, els doti d'una
protecció adequada a aquesta consideració i del tractament
jurídic corresponent.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat perquè impulsi la modificació de l'article 605 de la
Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, perquè
reculli la inembargabilitat dels animals de companyia.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat perquè impulsi la modificació de l'article 111 de la
Llei hipotecària per excloure també d'aquest gravamen als
animals.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat perquè impulsi la modificació de l'article 337 del
Codi Penal per millorar la definició dels animals que
queden inclosos en els tipus delictius de què tracta, i revisar
el tipus objectiu, ampliant les conductes punibles, i les
penes previstes.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar en coordinació amb la resta
d'institucions de les Illes Balears una campanya de
conscienciació ciutadana contra el maltractament animal,
que inclogui també un programa de xerrades informatives
a l’àmbit educatiu, amb la finalitat d'arribar a la major
població.
A la seu del Parlament, 23 de febrer de 2021
El secretari de la comissió
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Josep castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 13993/20, relativa a creació d'una policia de suport
operatiu, i quedà aprovada la següent:
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Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 11208/20, relativa a recuperació i manteniment de
camins públics rurals, una oportunitat per a l'ocupació en
temps de postcovid, amb les esmenes RGE núm. 1790, 1791 i
1792/21, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
G)

RESOLUCIÓ
1. El Parlament de les Illes Balears insta les entitats locals
competents a continuar treballant d’acord amb les seves
disponibilitats pressupostàries en l’aprovació dels catàlegs
de camins públics de la seva titularitat o a adaptar els que ja
tinguessin a la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins
públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca si fos
necessari, a fi de recuperar-los i garantir-ne la conservació
i el manteniment, d'acord amb l'expressada llei.

E)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè la Conselleria de Presidència, Funció
Pública i Igualtat programi els cursos de formació de
policia local que siguin necessaris per cobrir la demanda
dels diferents municipis.
A la seu del Parlament, 23 de febrer de 2021
El secretari de la comissió
Josep castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, els Consells Insulars de Mallorca i Menorca
i els ajuntaments d'aquestes illes a continuar treballant
d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries en la
millora i el manteniment de la xarxa de camins públics,
establint els acords i convenis de col·laboració que siguin
necessaris per a això.

Ordre de Publicació
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, el Govern d’Espanya i els municipis de les
Illes Balears a impulsar de manera conjunta programes
públics d’inserció i de reinserció laborals (amb atenció
preferent als col·lectius amb més dificultats) vinculats a
activitats laborals de ple dret dedicades a la conservació i al
manteniment del medi ambient i amb especial atenció a la
xarxa de camins públics.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 17 de febrer de 2021, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 9082/20, relativa a efectes
de la nicotina enfront de la COVID-19, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ

A la seu del Parlament, 23 de febrer de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

F)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desmentir els suposats efectes beneficiosos
de la nicotina front la COVID-19.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure a les seves campanyes de difusió
relatives al combat de la COVID-19 els perjudicis que
ocasiona el consum de tabac.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir les polítiques de tractament del
tabaquisme i a complir, en el marc de les seves
competències, amb les recomanacions previstes a la
“Declaració de Madrid”.
A la seu del Parlament, 23 de febrer de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Helena Benlloch i Bottini
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1022/21, relativa a implicar i informar les
administracions afectades i les entitats del sector per cercar el
màxim consens possible per garantir un encertat Pla general
de ports IB, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
H)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a informar de la situació actual d’aquest nou
“Pla General de Ports IB” a tots els consells insulars,
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ajuntaments, els agents econòmics i socials del sector, a fi
de que coneguin de primera ma i puguin aportar el que
considerin necessari per millorar i garantir amb el major
consens possible pel que fa a les decisions i actuacions de
Ports de les Illes Balears com l'ens Públic responsable de
les competències i funcions executives dels ports gestionats
de la comunitat autònoma.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar la mesa del transport marítim i el
sector nàutic per informar de la situació actual d’aquest nou
“Pla General de Ports IB”.

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de febrer de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 16176/20,
relativa a autònoms, amb l'esmena RGE núm. 1837/21, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
J)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a congelar els rebuts de la Seguretat Social mentre es
revisa el sistema i a tornar el que ha augmentat el mes de
novembre als treballadors autònoms (els increments que
s'han fet pagar aquest mes i que pertanyen al prorrateig de
tot el 2020).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un termini mínim de 45 dies perquè els
consells insulars, ajuntaments i entitats econòmiques i
socials es pronunciïn sobre el document final del Pla
General de Ports IB previ acord en els corresponents plens
de cada administració i els seus corresponents juntes de les
entitats econòmiques i socials.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a promoure els canvis legislatius necessaris perquè
les cotitzacions dels treballadors autònoms siguin en funció
de la facturació i les variables que es trobin oportunes per
tal de fer el sistema més just i equitatiu.

A la seu del Parlament, 23 de febrer de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a considerar la figura de l'autònom
discontinu/temporal atenent el tipus d'autònom específic del
turisme molt habitual a les Illes Balears.

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de febrer de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 16138/20,
relativa a acreditació de coneixements sobre patrimoni per a
guies turístics, i quedà aprovada la següent:

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a posar en marxa les mesures legislatives necessàries
perquè, si el Govern avala els crèdits ICO i ISBA, també
incentivi les entitats bancàries per tal que no excloguin els
autònoms d’aquest finançament.

RESOLUCIÓ

A la seu del Parlament, 23 de febrer de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

I)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar acords de col·laboració entre
l’administració competent en matèria turística i la
Universitat de les Illes Balears que faciliti la realització de
formació reglada i certificada de coneixements generals
sobre patrimoni natural, cultural, artístic i lingüístic que els
guies turístics han d'assolir com a requisit previ a la seva
acreditació professional.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incentivar la col·laboració entre les
administracions insulars competents en matèria turística per
adequar els currículums a les especificitats de cada territori
insular i poder així acreditar l’assoliment de coneixements
específics sobre el patrimoni natural, cultural i artístic de
cada illa.
A la seu del Parlament, 23 de febrer de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer
de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 15611/20, relativa a un finançament just i equilibrat
en matèria de dependència, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
K)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a donar compliment durant aquesta legislatura al
finançament del 50% que ha d’aportar l’Administració
General de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al finançament de la Llei d’autonomia personal
i d’atenció a persones en situació de dependència.
A la seu del Parlament, 23 de febrer de 2021
El secretari en funcions de la comissió

BOPIB núm. 90 - 2 de març de 2021
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de
febrer de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 15643/20, relativa a prohibició de les armes
nuclears, amb les esmenes RGE núm. 1838 i 1839/21, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
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educatius per a la prevenció de la violència de gènere i la
superació del sexisme.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la pluralitat de pensament,
l'ensenyament de principis de convivència, respecte i
tolerància que una societat democràtica ha de compartir a
tots els alumnes i les alumnes en l'educació obligatòria tal
com recomana el Consell d'Europa.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure una campanya de suport a la professionalitat i la
independència del docent i de suport a la llibertat de càtedra
perquè fomenti una educació basada en la llibertat de
pensament i el desenvolupament de la capacitat crítica de
l'alumnat.

L)
1. El Parlament de les Illes Balears dóna la benvinguda a
l’aprovació del Tractat del Prohibició de les Armes
Nuclears de les Nacions Unides aprovat el 2017 i que va
entrar en vigor el gener d’enguany com un esforç per
avançar cap a la pau, la seguretat i el desarmament.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a seguir treballant, en el marc de les
organitzacions internacionals multilaterals de les quals és
part, així com en el marc de les relacions bilaterals amb
altres estats, per contribuir al procés de desarmament
nuclear, com ve fent mitjançant la seva participació a la
Iniciativa d’Estocolm i en el marc del Tractat de No
Proliferació Nuclear (TNP).
A la seu del Parlament, 23 de febrer de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar l'autonomia dels òrgans directius
dels centres educatius com a peces claus per a la millora del
nostre sistema educatiu i com a mitjà per garantir el
compliment de l'article 27 sobre el dret a l'educació i el seu
desenvolupament, recollit a la Constitució.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir mesures de diàleg amb els centres
educatius, així com les mesures legislatives necessàries per
impedir qualsevol ingerència de caràcter partidista als
centres sostinguts amb fons públics.
A la seu del Parlament, 23 de febrer de 2021
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Helena Benlloch i Bottini

2.2. TEXTOS DEBATUTS
Ordre de Publicació
La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1982/20, relativa a garantia de la llibertat de pensament
i rebuig al vet parental, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
M)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a vetllar pel compliment dels articles de la
Constitució Espanyola 27.1, que defensa el dret a l'educació
i la llibertat d'ensenyament, i 27.2, que té com a fonament
el ple desenvolupament de la personalitat humana en el
respecte als principis democràtics de convivència i als drets
i les llibertats fonamentals.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar el compliment dels plans d'igualtat,
protocols LGTBI i formació en igualtat en els centres

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de febrer de 2021, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
A) RGE núm. 1571/21, de la diputada Maria Esperança Sans i
Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
compliment de la Ràdio i la Televisió de les Illes Balears amb
la Llei 5/2013.
B) RGE núm. 1643/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de millora de la
subtitulació d'IB3.
C) RGE núm. 1686/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a diferències de sou entre els treballadors d'IB3.
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El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

D) RGE núm. 1689/21, del diputat Ares Fernández i
Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a captar
el públic jove.
E) RGE núm. 1690/21, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a contingut musical d'origen
eivissenc.

Ordre de Publicació
B)

F) RGE núm. 1691/21, de la diputada Irene Triay i Fedelich,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 8 de març, Dia
Internacional de la Dona.
G) RGE núm. 1692/21, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a producció i
programació de continguts esportius.

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de febrer de
2021, rebutjà el Punt 4 de la Proposició no de llei RGE núm.
11208/20, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
recuperació i manteniment de camins públics rurals, una
oportunitat en temps de postcovid, amb el resultat següent: vots
emesos 12, vots a favor 2, vots en contra 10 i abstencions 0.

H) RGE núm. 1693/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a continguts
d'IB3 Ràdio i Televisió.

Palma, a 2 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

I) RGE núm. 1694/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
prohibició a una professional que treballa a l'EPRTVIB de
participar en un col·loqui perquè la presentarien com periodista
d'IB3.
J) RGE núm. 1697/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adjudicatària d'informatius d'IB3 i clima laboral.
K) RGE núm. 1700/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a vet a la
periodista Marta Bergas.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer de
2021, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 14227/20, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de protecció
sanitària a les escoles respecte dels grups amb major
vulnerabilitat davant la pandèmia de la COVID-19, amb el
resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra
7 i abstencions 0.
Palma, a 2 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

L) RGE núm. 1698/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tractament dels diferents grups polítics als informatius d'IB3.
M) RGE núm. 1699/21, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
audiència d'IB3.
Palma, a 2 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Acord de compareixença del director general de
Relacions Exteriors i gerent del Centre Balears Europa
sobre la conversió de l'organisme de consorci a fundació
(RGE núm. 15357/20).

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de febrer de
2021, rebutjà els Punts 1, 2 i 3 de la Proposició no de llei RGE
núm. 13993/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a creació d'una policia de suport operatiu,
amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 1, vots en
contra 6 i abstencions 6.

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer de 2021, aprovà, per
unanimitat, que la comissió recapti la compareixença
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos.
Palma, a 2 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Senior Inca

111

1

Son Ametler

17

21

Menorca

382

15

Geriàtrica d'Es
Mercadal

19

13

Hospital Ciutadella

60

1

Total

4.491

270

B)
Acord de compareixença de REZERO sobre l'informe
"Les Illes Balears cap al residu zero. Situació actual i
indicadors per a la transició" (RGE núm. 4696/20).
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de febrer de
2021, aprovà, per unanimitat, que la comissió recapti la
compareixença esmentada, presentada pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.
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Palma, 11 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Palma, a 2 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

B)
A la Pregunta RGE núm. 6902/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a residències privades
intervingudes pel Govern a 14 d'abril.

Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 6901/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nombre d'infectats sobre
el total d'interns a residències de les Illes Balears.

A la primera onada fins el 14 d’abril es van intervenir 2
residències de gent gran: RD DomusVI Palma dia 11 d’abril de
2020 i RD Oasis dia 11 d’abril de 2020.
Palma, 11 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

A data 14 d’abril de 2020 hi ha 270 infectats de 4491
usuaris de residències de gent gran i de persones amb
discapacitat.

Ordre de Publicació
Residència

Residents
totals

Residents
afectats

Eivissa

515

18

Assistida Cas Serres

122

1

Can Blai

82

5

Reina Sofía

126

12

Mallorca

3.594

237

Arcadias

57

4

Bonanova

326

3

Cala Estància

67

1

DomusVI Costa
d'En Blanes

115

31

DomusVI Palma

200

62

Elena

22

26

Fontsanta

136

1

Oasis

102

74

Oms/Sant Miquel

86

11

C)
A la Pregunta RGE núm. 6903/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a protocol d'actuació en
relació amb la COVID-19 a residències privades i
públiques.
S’ha fet una gestió impecable de la COVID a les residències
i els professionals han donat tot i més, fent jornades de 16 i 18
hores al llarg dels set dies a la setmana sense descans.
1. Començarem creant una base de dades per tenir tota la
informació necessària per poder gestionar i reaccionar davant
qualsevol cas o sospita a una residència, i hem mantingut i
mantenim actualitzada aquesta informació amb un gran esforç
per part de les residències, de la DG d’Atenció a la
Dependència i sobre tot del servei de Salut. Tenir aquestes
dades ens ha permès gestionar amb eficàcia i eficiència la
pandèmia. Aquesta informació es trasllada a diari tant a fiscalia,
com a tots els directius implicats en els protocols d’atenció a
COVID a residències: 061, hospitals i Atenció Primària de totes
les illes.
2. En paral·lel es va crear un grup directiu de coordinació
sociosanitària amb la DG d’Atenció a la Dependència,
subdirecció d’Atenció a la cronicitat i coordinació
sociosanitària del Servei de Salut i directors insulars dels
consells de Mallorca, Eivissa i Menorca. Dins aquest grup s’ha
creat una estructura en xarxa amb les residències per aconseguir
el màxim d’informació amb la major rapidesa possible, i s’han
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consensuat totes les intervencions i els documents que s’han
enviat per implementar mesures de seguretat a les residències
i habitatges tutelats.
3. S’ha creat un equip de professionals dins la central de
coordinació de la COVID que dugués en exclusivitat les
residències i les persones més vulnerables amb un accés directe
i àgil des de les residències, que ha comptat amb el
reconeixement de totes les residències que s’han vist afectades
per la COVID-19.
4. S’ha creat un equip específic al 061 per donar cobertura als
trasllats de les persones més vulnerables, i s’han establert
circuits amb el 061 per tal d’agilitzar els trasllats als hospitals.
5. S’han creat als hospitals unitats COVID específiques per
persones majors i amb discapacitat per tal d’adaptar-nos a les
seves necessitats. Així, es varen crear unitats COVID a
l’Hospital General, una unitat de 20 llits a Son Espases, a
l’Hospital Joan March, a l’Hospital Sant Joan de Déu, a
l’Hospital Can Misses, i en coordinació amb Hospital Creu
Roja unitats a una residència i a Policlínica. Al moment àlgid
de la pandèmia a més per no tenir problemes amb els llits
hospitalaris contractarem places amb Quiron Palma-Planas i
Policlínica. I a la segona onada hem contractat aquest servei
també amb l’Hospital General de Muro per donar cobertura a
les comarques de Llevant i Tramuntana. Aquestes unitats tenen
més infermeres i auxiliars d’infermeria per l’enorme necessitat
de cures complexes que tenen aquestes persones, i els metges
són experts en gent gran per tal d’aconseguir un equip que
treballi per evitar la pèrdua de capacitat funcional i el
deteriorament cognitiu. Aquestes persones tenen moltes
complicacions quan ingressen en hospitalització d’aguts sense
tenir en compte les seves condicions, i aquestes complicacions
poden ser irreversibles, per això hi ha provada evidència del
benefici d’una hospitalització específica que tingui en compte
les seves necessitats de rehabilitació, d’atenció pal·liativa,
d’estimulació, d’alimentació i hidratació, de mobilitat, etc.
6. S’han establert canals de comunicació per actuacions
ràpides entre Salut Pública, Servei de Salut, Consells i DG
d’Atenció a la dependència.
7. S’han creat documentació consensuada i adaptada a les
residències amb la millor evidència disponible i mantenir-la
actualitzada. I fer difusió a totes les residències de tota la
informació. El document “Recomendaciones de prevención y
protección en Centros Sociosanitarios y Residencias de
persones mayores y discapacidad en la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears ante la epidemia de COVID-19” última
actualització el 7 d’octubre de 2020, que es manté actualitzat,
conté totes les mesures que s’han de prendre, i és un document
de consulta imprescindible per prevenir la transmissió del brot,
i per actuar de manera protocol·litzada en cas de tenir a
qualque residència una sospita o un cas de COVID-19.

innecessari, per tal cosa hem prioritzat ingressos hospitalaris en
persones amb gran vulnerabilitat i fragilitat per tal de garantir
la vigilància estreta i el confort a les persones majors en
situacions complexes.
10.
Hem classificat les residències segons recursos, gestió
i necessitats però donar ràpidament el suport adequat en cas de
tenir un brot.
11.
S’han regulat les normes en coordinació amb consells
i DGAD per visites de familiars a les residències, les sortides
de residents, per ingressos excepcionals i més endavant
ingressos regulars.
12.
S’ha regulat la posada en marxa dels centres de dia que
es troben dins les residències per tal de protegir de la COVID
als residents.
13.
S’ha establert un pla formatiu perquè tots els
treballadors de residències i habitatges tutelats, per tal
d’assegurar que tots els professionals tenen els coneixements
suficients per fer front a la COVID-19. S’han fet 4 sessions a
Mallorca, s’han fet a les residències d’Eivissa i les tenim
planificades per a Menorca. S’ha establert un canal de
comunicació per resoldre dubtes.
14.
S’han planificat cribratges periòdics a totes les
residències per tal de detectar de manera precoç qualque cas
d’infecció per SARS-CoV-2, per actuar amb celeritat i aturar la
transmissió ràpidament. En aquesta segona onada, a l’igual que
a la primera, s’han cribrat totes les residències de majors i de
persones amb discapacitat. A més, quan es detecta un cas
positiu, en usuari o treballador, seguint el protocol que hem
consensuat, es fa cribratge setmanal a les persones que surten
negatives fins que el brot està resolt, també l’equip tècnic de la
subdirecció d’atenció a la cronicitat en fa una avaluació in situ
i s’hi aporten infermeres que ajuden a aplicar el pla de
contingències, fan formació al personal i fan les adaptacions de
calen en cada cas.
15.
Es fan cribratges quinzenals de tots els treballadors de
residències i d’habitatges tutelats per tal de protegir a les
persones vulnerables i als professionals.
En conclusió, hem fet una gestió acurada i amb rigor amb
l’únic objectiu de protegir al màxim a les persones més
vulnerables.
Palma, 11 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
D)

8. S’ha elaborat un pla de contingències amb les normes de
seguretat recomanades, i cada residència l’ha adaptat i ha estat
revisat i validat per l’equip d’atenció a la cronicitat i
coordinació sociosanitària, fins tenir un pla adaptat segur.

A la Pregunta RGE núm. 6912/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a material de protecció
facilitat als usuaris del Centre MaterMisericordiae fins al
14 d'abril.

9. Hem classificat als usuaris per nivells de complexitat per
poder atendre ràpidament a les persones que més cures, atenció
i vigilància necessiten, amb l’objectiu d’evitar patiment

La Conselleria de Salut i Consum treballa coordinadament
amb la Conselleria d’Afers Socials i Esport i amb les direccions
insulars dels consells de Mallorca, Menorca i Eivissa, des de
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l’inici de la pandèmia en els processos de detenció de la
COVID-19 i prevenció del SARS-CoV-2.
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Palma, 11 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

La Conselleria de Salut i Consum ha subministrat el
material necessari, quan aquest era més difícil d’aconseguir
durant l’estat d’alarma, i ho ha fet centralitzant-ho als consells
insulars.

Ordre de Publicació
F)

No tenint constància d’haver subministrat material al Centre
Mater Misericordiae.
Palma, 11 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

A les Preguntes RGE núm. 7027 i 7028/20, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a contagis per COVID-19
a les residències Oasis i Domus VI.
Oasis (ara Emera Mallorca):
Fins al 31 de juliol de 2020: 69 residents i 21 treballadors.
Fins al 27 de gener de 2021: 69 residents i 26 treballadors.

Ordre de Publicació
E)
A les Preguntes RGE núm. 7025 i 7026/20, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a intervenció de les
residències Oasis i Domus VI.
La intervenció va ésser únicament de tots els procediments
sanitaris relacionats amb la infecció per SARS-CoV-2, per tal
d’assegurar l’aïllament eficaç de les persones grans amb
COVID-19 i garantir la vigilància activa fins a la resolució de
la infecció, a la vegada que s’asseguren totes les cures
necessàries de les persones.
El protocol que s’ha seguit ha estat el publicat cada moment
actualitzat pel Ministeri, i que a més hem adaptat a les
residències de la nostra comunitat autònoma al document
“Recomendaciones de prevención y protección en Centros
Sociosanitarios y Residencias de persones mayores y
discapacidad en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
ante la epidemia de COVID-19.”
Els professionals de l’equip tècnic de la subdirecció
d’atenció a la cronicitat i cures pal·liatives han liderat l’atenció
a les residències amb brot, anant diàriament a la residència, i
donant les indicacions pertinents en cada cas per tal d’assegurar
que tots els procediments es feien segons les recomanacions del
Ministeri de Sanitat:
• Anàlisi del brot.
• Sectorització de la residència per tal de definir les 4 zones
que reflectides a l’ordre SND/265/2020, de 19 de març.
• Revisió de tots els espais comuns i de totes les activitats
que s’han de dur a terme per tal de garantir la seguretat.
• Pla de comunicació amb les famílies.
• Material de protecció a cada zones de net, brut i de rentat
de mans.
• Circuïts de rentat de roba, circuïts de repartiment de menjar
i d’ús de la vaixella.
• Definició de zones brutes, netes, de canvi d’EPI.
• Circuïts de residus.
• Formació específica de tots els professionals de la
residència.
• Lideratge dels processos per tal d’aconseguir una gestió
adequada dels professionals, per tal d’aconseguir un control
eficaç del brot dins el centre i totes les cures que necessitin
les persones.
• Valoració de les constants vitals cada 12 hores de les
persones positives o que són de contacte estret.

DomusVI Palma:
Fins al 31 de juliol de 2020: 110 residents i 67 treballadors.
Fins al 27 de gener de 2021: 116 residents i 83 treballadors.
Palma, 11 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
G)
A les Preguntes RGE núm. 7029 i 7030/20, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a personal a les residències
Oasis i Domus VI.
Segons el pla de contingència enviat per la residència Oasis
la plantilla contractada i les ràtio de professionals per nombre
d’usuaris són les detallades a continuació:
Plantilla

Ràtio
professionals/
usuaris

Metge

1

0.012

Infermera

5

0.024-0.012

Gerocultor

28

0.109-0.085-0.024

Fisioterapeuta

2

0.012

Treballador
social

2

0.024

Terapeuta
ocupacional

0

Altres
professions

26

Total

63

0.309

Segons el pla de contingència enviat per la residència
DomusVI la plantilla contractada i les ràtio de professionals per
nombre d’usuaris són les detallades a continuació:
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Plantilla

Ràtio
professionals/
usuaris

Metge

1.68

0.010

Infermera

15.17

0.089

Gerocultor

123.57

0.731

Fisioterapeuta

3.62

0.021

Treballador
social

2

0.011

Terapeuta
ocupacional

2

0.011

Altres
professions

47.88

0.283

Total

195.92

Ambdues compleixen les ràtios de personal sobre un total
de cent persones usuàries definit al Decret Llei 12/2020, de 28
d’agost, pel qual es modifica el règim transitori per a la
percepció de determinades prestacions establertes en el Decret
llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears, es modifica el Decret llei
11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19, i es modifiquen les exigències de
personal en les residències de persones grans per atendre les
conseqüències de la pandèmia de la COVID-19.
Segons aquest decret llei les ràtios a residències de gent
gran per cent persones usuàries han de ser els següents:

Personal cuidador
Serveis generals i hostaleria
Serveis tècnics
Total

Persones grans
33
14
10
57

Palma, 11 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
H)
A les Preguntes RGE núm. 7031 i 7032/20, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a EPI a les residències
Oasis i Domus VI.
Els mesos de març, abril i maig de 2020, davant les
dificultats per a la compra i subministrament d’equips de
protecció individual que hi va haver a nivell mundial, el
Govern va subministrar a ambdues residències el següent
material de protecció:

Unitats
DomusVI Palma
Guants
Mascaretes quirúrgiques
Mascaretes FFP2
Solució hidroalcohòlica 500 ml
Solució hidroalcohòlica 100 ml
Bates d’un sol ús
Bates impermeables
Davantals
Pantalles

5.400
4.670
752
56
20
1.395
14
300
103

Oasis
Guants
Mascaretes quirúrgiques
Mascaretes FFP2
Solució hidroalcohòlica 500 ml
Solució hidroalcohòlica 280 ml
Bates d’un sol ús
Bates impermeables
Davantals
Pantalles
Gorres/peücs

2.000
1.950
171
4
30
1.220
98
385
20
300

Ambdues residències activaren els seus processos de
compra de material de protecció per fer front a la pandèmia i
segons el pla de contingència enviat per la residència DomusVI
Palma, els recursos materials dels que disposen per fer front a
la COVID-19 són els detallats a continuació:
Recursos materials
Sabó, paper i/o solucions desinfectants
Poals amb pedal segons recomanacions
Mascaretes quirúrgiques
Mascaretes FFP2
Bates d’un sol ús
Bates impermeables
Guants
Protecció ocular ulleres/pantalles

Estoc
428
331
6.000
3.000
300
1.200
15.000
50/200

Segons el pla de contingència enviat per la residència
Oasis, els recursos materials del que disposen per fer front a la
COVID-19 són els detallats a continuació:
Recursos materials
Sabó, paper i/o solucions desinfectants
Poals amb pedal segons recomanacions
Mascaretes quirúrgiques
Mascaretes FFP2
Bates d’un sol ús
Busos d’un sol ús
Bates impermeables
Davantals
Guants
Protecció ocular ulleres/pantalles
Palma, 11 de febrer de 2021
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Estoc
2 unitats/dia
4 rollos/dia
9
3.030
700
270
90
495
540
800 unitats/dia
14/32
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Ordre de Publicació

I)

K)

A la Pregunta RGE núm. 7033/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dèficit de personal a les
residències Oasis i Domus VI.

A la Pregunta RGE núm. 8271/20, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a previsió pressupostària
del conveni amb l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran per a la
millora de sanejament i depuració en aquest municipi.

Gran part del personal de les residències van haver d’estar
aïllats als seus domicilis per esser positius a COVID o
contactes estrets de positius, pel que van haver de fer nous
contractes en molt poc temps, per tal d’assegurar les cures de
les persones i l’aïllament segur.

Previsió i dotació pressupostària en els Pressuposts de
la CAIB 2019: 0€
Previsió i dotació pressupostària en els Pressuposts de la
CAIB 2020: 350.000,00€

Els departaments de recursos humans d’ambdues
residències varen fer una recerca activa per trobar personal
disponible, i els directors i coordinadors anomenats per la
Conselleria de Salut, per tal de garantir els processos sanitaris
d’aïllament amb qualitat, van ser testimonis de la recerca
constant i de les contractacions que es van fer.

Palma, 5 de febrer de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
Cal recordar la manca d’infermeres, degut a la gran
demanda degut a la pandèmia COVID-19, tant a centres públics
com privats.
Palma, 11 de febrer de 2021
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

L)
A la Pregunta RGE núm. 8750/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a places d'aparcament de l'IBAVI en la
promoció del carrer de Borja Moll de Maó 07-1-012-/2004.
Les places d’aparcament s’ofereixen als llogaters de la
promoció. Aquestes places d’aparcament es troben buides
perquè els llogaters no estan interessats en el seu lloguer.

Ordre de Publicació
Palma, 22 de desembre de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

J)
A la Pregunta RGE núm. 7034/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a medicalització de les
residències intervingudes.

Ordre de Publicació
La Conselleria de Salut ha prioritzat la derivació de les
persones amb COVID-19 positives a unitats específiques que
s’han conformat a l’hospital d’Atenció Intermèdia, per tal
d’unificar recursos a un moment de mancança important
especialment d’infermeres.
L’equip de director/a i coordinador/a que va anomenar la
conselleria, s’ha desplaçat per a liderar tots els procediments i
s’ha assegurat que tots els professionals comptessin amb la
formació i els coneixements adequats per dur a terme els
aïllaments i les cures que necessitaven cada resident.

M)
A la Pregunta RGE núm. 8913/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a tests/proves de
diagnòstic exigides als centres hospitalaris de gestió
privada.
La decisió d’acudir a un centre privat és una elecció lliure
de les persones. Si aquesta elecció té un costs, ha de ser assumit
per la persona que tria aquesta opció.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

També s’ha assegurat una vigilància sanitària activa amb la
valoració de les persones asimptomàtiques que quedaven a la
residència.

Ordre de Publicació
Hem prioritzat la derivació de tots els residents que tenien
major complexitat per a les cures (persones grans dependents
o amb deteriorament cognitiu que impedia que poguessin
comunicar si no es trobaven bé).
Les decisions han estat preses segons cada situació i els
recursos disponibles a cada moment.
Palma, 11 de febrer de 2021
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

N)
A la Pregunta RGE núm. 9470/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a criteris de
discriminació d'ingrés hospitalari dictat per la Conselleria
de Salut i Consum del GOIB, per als usuaris de les
residències de persones majors (ancians) de les Illes Balears.
S’ha classificat a tota la població segons el GMA. Es tracta
d’un agrupador poblacional l’estructura del qual té en compte
dos factors: la multimorbilitat i la complexitat.
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La valoració integral de les persones vulnerables i la
classificació de la població i en aquest cas dels residents està
emmarcada en el pla de cronicitat de la comunitat autònoma. És
una eina que permet establir un pla de cures individualitzat i
donar una resposta ràpida a cada persona i residència.
Les escales poden ser alfa-numèriques o per colors. En
aquest cas el color agrupa escales (Barthel, Pfeiffer-GDS) i
criteris d’evolució de les malalties, per tenir una eina visual,
que ajuda a la presa de decisions ràpides i adequades per a les
persones, i per conèixer quina intervenció pot requerir cada
persona.
Palma, 5 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

als imports corresponents a promocions immobiliàries (obra
nova) és el següent:
Promocions 2016 d’obra nova:
• Pressupost: 418.395,00€
• Executat a 31/12/2016: 716.412.74€
Promocions 2017 d’obra nova:
• Pressupost: 300.000€
• Executat a 31/12/2017: 223.376.86€
Promocions 2018 d’obra nova: Promocions 2019 d’obra nova: Promocions 2020 d’obra nova: Palma, 4 de febrer de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 11202/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estat d'execució de les partides
econòmiques de cadascuna de les obres licitades per
construir habitatges d'HPO a Eivissa els anys 2018 a 2020.
L’estat d’execució de les promocions d’obra nova dels
habitatges de protecció oficial a Eivissa, acotant les dades als
imports corresponents a promocions immobiliàries (obra nova)
és el següent:
Promocions 2016 d’obra nova: Promocions 2017 d’obra nova: Promocions 2018 d’obra nova:
• Pressupost: 1.685.545,60€
• Executat 31/12/2018: 301.403,09€

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 11205/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estat d'execució de les partides
econòmiques de cadascuna de les obres licitades per
construir habitatges d'HPO a Menorca els anys 2018 a
2020.
L’estat d’execució de les promocions d’obra nova dels
habitatges de protecció oficial a Eivissa, acotant les dades als
imports corresponents a promocions immobiliàries (obra nova)
és el següent:
Promocions 2016 d’obra nova: Promocions 2017 d’obra nova: -

Promocions 2019 d’obra nova:
• Pressupost: 3.941.194,00€
• Executat 31/12/2019: 130.819,31€
Promocions 2020 d’obra nova:
• Pressupost: 6.887.239,79€
• Executat 31/12/2020: 3.623.435,63€
Palma, 4 de febrer de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 11203/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estat d'execució de les partides
econòmiques de cadascuna de les obres licitades per
construir habitatges d'HPO a Formentera els anys 2018 a
2020.
L’estat d’execució de les promocions d’obra nova dels
habitatges de protecció oficial a Formentera, acotant les dades

Promocions 2018 d’obra nova:
• Pressupost: 3.017.610,80€
• Executat 31/12/2018: 194.812,92€
Promocions 2019 d’obra nova:
• Pressupost: 3.574.563,00€
• Executat 31/12/2019: 1.215.122,85€
Promocions 2020 d’obra nova:
• Pressupost: 4.401.855,94€
• Executat 31/12/2020: 870.575,38€
Palma, 4 de febrer de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons
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Ordre de Publicació

R)

U)

A la Pregunta RGE núm. 11248/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a casos amb resultat
COVID positius detectats a passatgers.

A la Pregunta RGE núm. 11505/20, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a gestió del Servei d'Atenció
d'Urgències 061 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19.

S’han realitzat més de 45.000 controls de COVID-19 a
usuaris dels ports i aeroports de les Illes Balears i no s’ha
detectat cap cas COVID positiu, un cop finalitzat l’estat
d’alarma, les fases de desescalada i la reobertura de trànsit
normalitzat.

El personal s’ha ajustat sempre a les necessitats
assistencials, actualment disposam de 900 professionals més
que l’any anterior i s’han realitzat 839.475 tests.
Palma, 5 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Palma, 5 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 11442/20, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'accions
judicials que ha interposat l'IBAVI per recuperar la
possessió de pisos de la seva propietat a la barriada del
Camp Redó de Palma.

V)
A la Pregunta RGE núm. 13580/20, presentada pel
diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions
a l'Agència Balear de l'Aigua per a 2020.
L’execució pressupostària de diverses inversions a
31/10/2020 és la següent:

La situació és la següent: 22 habitatges ocupats il·legalment
amb 22 denúncies interposades davant la Policia Nacional.
D’aquests ja hi ha 10 denúncies amb procediment judicial
obert.
Palma, 7 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 11443/20, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a registres o
intervencions policials antidroga a pisos propietat de
l'IBAVI a la barriada del Camp Redó de Palma.

Actuació

Pressupost
2020

Execució a
31/10/2020

Manteniment,
conservació i
Explotació de les
EDAR

24.303.575,00

18.763,350,04

Noves inversions

8.497.497,00

6.509.411,64

Inversions impost
turístic

1.793.425,00

195.262,18

Total

34.594,497,00

25.468.023,86

Palma, 5 de febrer de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Sí. Des de l’IBAVI es té constància que a dos dels
habitatges propietat de l’BAVI del Camp Rodó va haver-hi
intervenció policial per una actuació antidroga.

Ordre de Publicació
W)

Palma, 7 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

A la Pregunta RGE núm. 13649/20, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a sol·licituds de canvi
d'ús d'acord amb la disposició addicional primera del
Decret llei 8/2020.
No consta a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball cap sol·licitud de canvi d’ús. No obstant, recordar-li
que les competències en aquesta matèria a Menorca, a Eivissa
i Formentera estan transferides als respectius consells insulars.
Palma, 27 de gener de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez
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X)
A la Pregunta RGE núm. 13650/20, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a incentivació del
canvi d'ús dels establiments turístics obsolets o de baixa
qualitat millorant la regulació del Decret llei 8/2020.
Actualment està en marxa un grup de treball per tal de fer
el seguiment d’aquesta regulació.
Palma, 27 de gener de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 13651/20, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a objectiu de la
conselleria turística respecte de les places turístiques
obsoletes o de baixa qualitat.
Amb la recent aprovació del PIAT a l’illa de Mallorca,
queda determinada la capacitat d’allotjament turístic d’aquesta
illa, vinculat a determinar el futur de qualsevol plaça turística.
Palma, 27 de gener de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 13652/20, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a previsions de la
Conselleria de Turisme respecte del canvi d'ús dels
establiments obsolets o de baixa qualitat.
Actualment està en marxa un grup de treball per tal de fer
el seguiment d’aquesta regulació.
Palma, 27 de gener de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 13653/20, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a nombre
d'habitatges dels grans tenidors que estan a disposició, en
possessió o han estat adjudicats per la Conselleria
d'Habitatge.
El Govern ja ha adquirit els primers habitatges buits de
grans tenidors. Aquesta primera operació s’ha fet exercint del
dret de tanteig i retracte, recollit al Decret 3/2020 que atorga al
Govern del dret preferent de compra quan un gran tenidor
pretén vendre els seus habitatges a un altre gran tenidor, pel
mateix preu ofert.

Així doncs, el Govern ja ha adquirit vuit habitatges que eren
propietat del Grup Banc de Sabadell i es troben desocupats, en
bones condicions de conservació i manteniment. Sis dels
habitatges estan ubicats a Palma, un a Manacor i un altre a Es
Mercadal. El cost total de la compra d’aquests vuit habitatges
ha estat 900.609€, amb una mitjana de 112.576€ per pis.
Aquests habitatges passen a formar part del parc públic
d’habitatge que gestiona l’IBAVI i es destinaran a habitatge de
protecció oficial. En aquest sentit, aquesta mesura té una doble
funció: combatre l’especulació immobiliària de bancs i fons
voltors i augmentar el parc públic d’habitatge per satisfer la
demanda d’habitatge social que tenim a les Illes Balears.
Aquests vuit habitatges són l’inici del camí que ha dissenyat
el Govern per anar adquirint habitatges de grans tenidors i
incrementar així el parc públic d’habitatge. D’aquesta manera,
l’exercici del dret de tempteig i retracte no és l’única eina de la
que disposa el Govern per adquirir pisos de grans tenidors.
Cal esmentar que s’iniciaran 60 expedients d’expropiació
d’ús a grans tenidors. Aquest primer bloc d’expropiacions
iniciarà l’expedient una vegada acabades les visites i
inspeccions, que es calcula que serà dins del mes de febrer. La
Llei d’habitatge de les Illes Balears reconeix que en el cas que
hi hagi una necessitat objectiva i generalitzada d’accés a
l’habitatge per part de la ciutadania, existeix la possibilitat
d’exigir als grans tenidors la cessió temporal d’aquests
habitatges desocupats per poder-los destinar a lloguer social.
D’aquesta manera s’ha pres la decisió de començar amb
l’expropiació temporal de 60 habitatges que en aquests
moments es troben buits i en mans de bancs o fons d’inversió.
Finalment, la tercera branca que tanca l’estratègia en relació
als grans tenidors és el règim sancionador, que distingeix entre
infraccions lleus (60 a 3.000€), infraccions greus (3.001 a
30.000€) i infraccions molt greus (30.001 a 90.000€). Així
doncs, fins al moment ja s’han obert 86 expedients a grans
tenidors, d’aquests, 24 s’han arxivat, altres 47 romanen oberts
per un import de 318.018€ i 15 ja s’han resolt i sancionat per
un import de 219.268€ que ha anat a l’Administració. Suma un
total de 537.286€ els expedients que en aquests moments es
troben oberts o bé que ja s’han tancat i s’han cobrat. En aquesta
xifra també se li ha de sumar 180.000€ en sanció per tanteig i
retracte, sumant així una xifra global de 717.286€ en sancions
a grans tenidors.
Mencionar també que, gràcies a la feina feta, els grans
tenidors han començat a mobilitzar els seus habitatges,
introduint habitatge, que el tenien desocupat i tancat, al mercat
minorista. Així doncs, en aquests moments, el Govern té 764
habitatges inscrits al registre d’habitatges desocupats de grans
tenidors. En el mes de novembre de 2019 aquesta xifra es
situava a 1.425, fet que confirma que més de 700 habitatges de
grans tenidors han entrat al mercat minorista o bé per
compravenda o bé per lloguer, complint així un dels objectius
del Govern que era que aquests pisos no es trobessin buits i
tancats per finalitats especulatives dels grans tenidors.
Palma, 19 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons
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Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 13654/20, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'edificis
i habitatges que s'han acollit al règim de la disposició
addicional setena del Decret llei 3/2020.
Les 25 mesures extraordinàries en matèria d’habitatge tenen
l’objectiu de facilitar la promoció, construcció, implantació o
ús d’habitatges de titularitat pública, i posar a l’abast habitatge
assequible a les Illes Balears. El Decret llei 3/2020 és
l’instrument normatiu que regula aquest paquet de mesures i
permet l’entrada en vigor de totes aquestes accions de manera
immediata.
Dins aquest paquet hi ha una mesura que consisteix en
incrementar el parc d’habitatge de gestió pública a través
d’edificacions inadequades amb llicència caducada. Tots els
municipis de les Illes Balears que es trobin en condicions
d’aplicar aquesta mesura podran adherir-se a la norma, no
obstant això repercutirà de forma molt significativa al municipi
de Manacor on es concentren més de 80 edificis inacabats i
amb llicència caducada.
Destacar que aquesta mesura és fruit d’una col·laboració
entre l’Administració pública i el sector privat on donem
resposta a problemes històrics i guanyem en qualitat i entorn
urbà, a més ens permet posar a disposició HPO i no va
acompanyat d’un esforç econòmic de l’administració.
Els edificis que s’hi podran acollir han de tenir les següents
condicions:
•

•
•

•

Obres executades que siguin de conformitat amb una
llicència urbanística atorgada, d’acord amb el planejament
urbanístic en vigor en el moment del seu atorgament.
Que l’estructura estigui totalment finalitzada.
La finalització de les obres en conformitat al projecte
autoritzat no s’ajusti a les determinacions del planejament
urbanístic vigent.
Que hagi caducat la llicència (decretada per l’administració
o operada de manera automàtica).

Tots els habitatges resultants hauran de ser qualificats de
protecció oficial: els habitatges seran destinats a HPO,
compatible amb locals i garatges que hagin estat previstos en
el projecte. També, s’haurà de sol·licitar una nova llicència en
base a un projecte ajustat a la normativa tècnica actual i als
requisits exigits per la normativa en matèria d’HPO i no se
podrà superar el número de plantes de l’edifici previst a la
llicència caducada.
Cal afegir que el promotor de les obres haurà de cedir a
l’Administració (local o autonòmica) l’edificabilitat que
sobrepassi la màxima establerta en el planejament vigent. Si
aquesta edificabilitat no és suficient per destinar-ho a una
habitatge, haurà de cedir un mínim d’un habitatge a l’edifici.
Aquesta mesura, que tendrà una repercussió damunt unes 80
edificacions en el terme municipal, sobretot a Manacor i
Portocristo, permetrà donar solució a edificacions que ara
mateix no tenien una altra sortida que ser esbucats.

5107

Palma, 28 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 13655/20, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a nombre de
promocions i habitatges d'iniciativa privada per fer
habitatges de protecció oficial que s'han presentat davant
la Conselleria d'Habitatge d'ençà de l'entrada en vigor de
la Llei 5/2018.
Es detallen els habitatges de protecció oficial d’iniciativa
privada:
• HPO d’iniciativa privada en construcció: 188 habitatges.
Aquests localitzats a Eivissa, Calvià, Sa Pobla i Santa
Eulàlia.
• HPO d’iniciativa privada en tràmit: 27 habitatges.
Localitzats a Palma i Manacor.
• HPO d’iniciativa privada finalitzades: 39 habitatges a
Calvià.
Palma, 28 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 13656/20, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a previsió de la
Conselleria d'Habitatge respecte de recuperar figures com
l'habitatge a preu taxat o similars per intentar incentivar
l'accés a un habitatge digne a uin preu assequible.
La figura de l’habitatge a preu taxat és una eina més per tal
de posar a disposició habitatge a un preu assequible.
Des de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge s’està fent
seguiment de les reserves estratègiques de sòl vinculades als
habitatges a preu taxat i el desenvolupament de grans borses
d’habitatge. Actualment ens trobem amb 54 habitatges a preu
taxat en construcció a una de les reserves estratègiques de sòl,
i 30 habitatges a preu taxat finalitzats.
Palma, 28 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons
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Ordre de Publicació
AE)
A les Preguntes RGE núm. 13736 a 13740/20,
presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a estoc, garantia de
subministrament, subministrament i adquisició,
subministrament de més estoc i desabstiment de Remdesivir
a Balears.
Remdesivir és un medicament antiviral que es va
desenvolupar inicialment per la malaltia de virus de l’ébola,
però que també ha demostrat activitat in vitro en front de la
SARS-Cov-2. Durant la crisi sanitària de la COVID-19, el
fàrmac s’ha autoritzat com ús compassiu.
Palma, 9 de febrer de 2021
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 13746/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocols de
realització de proves PCR seguits en tots els casos en el
Servei de Salut de les Illes Balears.
El protocol que se segueix és l’indicat pel Ministeri de
Sanitat, aprovat per la Ponència d’Alertes i Plans de Preparació
i Resposta i per la Comissió de Salut Pública del Consell
Interterritorial i presentat al Consell Interterritorial del Sistema
Nacional de Salut.
És un protocol que està en revisió permanent en funció de
l’evolució i nova informació que es disposi de la infecció
coronavirus (SARS-CoV-2).
Palma, 5 de febrer de 2021
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 13752/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures per posar a l'abast de la
població habitatge públic i assequible (1).
Actualment, uns dels principals problemes a abordar a les
Illes Balears és el preu dels habitatges tant en règim de lloguer
com de compravenda. Per poder dissenyar polítiques públiques
que donin resposta a la realitat econòmica i social del territori
és necessari comptar amb tota la informació real sobre els preus
i situació de l’habitatge a cada una de les illes i municipis. És
per aquest motiu que es crea el Monitor Balear de l’Habitatge
amb la finalitat d’aportar la informació i les eines necessàries
per a avaluar i dissenyar les polítiques d’habitatge i apropar la
informació a la ciutadania.
Així doncs, per primera vegada, les Illes Balears tindran un
Monitor d’Habitatge que permetrà disposar, entre d’altres

dades, d’una radiografia de la situació reals dels preus de
l’habitatge a les Illes Balears.
La creació del Monitor d’Habitatge forma part del conjunt
de mesures extraordinàries en matèria d’habitatge que fou
presentat el febrer de 2020 a la Mesa d’Habitatge.
Des de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge s’ha escollit
l’aliança amb la Fundació Impulsa per l’experiència de l’entitat,
que disposa del seu Monitor de la Competitivitat de les Illes
Balears i, en aquest sentit, és l’entitat adequada per aprofundir
el desenvolupament del Monitor Balear de l’Habitatge.
El primer objectiu del Monitor de l’Habitatge serà la
radiografia dels preus de l’habitatge a les nostres illes. Recordar
que per primera vegada a les Illes Balears hi haurà dades
públiques, objectives i terriorialitzades sobre el preu real de
lloguer i compravenda dins el mercat immobiliari.
El Monitor Balear de l’Habitatge pretén ser un instrument
d’àmbit autonòmic capaç de tenir una mirada sobre l’habitatge
que inclogui tot els factors que el caracteritzen, aportant la
informació i eines necessàries per avaluar i dissenyar les
polítiques públiques d’habitatge a les Illes Balears.
Així facilitarà l’accés a la informació i coneixement en
matèria d’habitatge des d’una triple perspectiva:
1. Com a suport al procés de presa de decisions en polítiques
públiques d’habitatge.
2. Com a referent per a reflectir la realitat del mercat de
l’habitatge des d’un punt de vista objectiu i institucional.
3. Per a sotmetre les polítiques públiques d’habitatge a
contínua revisió i avaluació.
A més de la radiografia de preus, el monitor permetrà, per
exemple, identificar aspectes demogràfics relatius a l’evolució
de la població i les llars, així com també a la mobilitat
residencial. També possibilitarà estudiar el parc d’habitatge de
les Illes Balears, l’estructura i les dinàmiques de construcció i
rehabilitació.
Palma, 28 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 13753/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures per posar a l'abast de la
població habitatge públic i assequible (2).
L’ampliació del parc d’habitatge de gestió pública és
prioritari per facilitar l’accés a l’habitatge.

•
•

Aquest increment del parc públic té una doble funció:
Atendre de forma directa els ciutadans inscrits actualment
com a demandants d’HPO.
La contenció dels preus en el mercat d’habitatge lliure.

Des del Govern de les Illes Balears s’ha apostat per treballar
des de diversos eixos:
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1. Pla d’inversió en construcció d’habitatge públic.
Així ho demostren els pressuposts dels 2020 i 2021, els més
alts que han tingut mai les Illes Balears en matèria d’habitatge.
2. Ampliació general del dret de tanteig i retracte del Govern
per obtenir l’habitatge
El Govern podrà adquirir preferentment no només HPO en
venda, sinó també sòl reservat a HPO. Així com, podrà exercir
també dret a adquirir preferentment edificis que es venguin a un
sol comprador si hi ha habitatges llogats.
3. El Govern podrà ser comprador prioritari en totes les
operacions amb immobles procedents d’execució hipotecària
o dació en pagament entre grans tenidors.
Podrà comprar habitatges, sòls i edificis procedents
d’execució hipotecària, dació o compensació de deutes quan un
gran tenidor el pretengui vendre a un altre.
4. HPO dotacional a sòl d’equipaments públics.
Els allotjaments dotacionals responen a les necessitats
temporals d’habitació de les persones amb dificultats
d’emancipació, o que requereixen acolliment o assistència
residencial. Es podran desenvolupar en els sòls qualificats com
a equipament públic o en edificacions o locals que els plans
tenguin previst desenvolupar-hi. L’ús d’allotjament dotacional
és compatible amb l’equipament, sempre que no quedi
expressament prohibit en el planejament.
5. Catàleg de sòls públics municipals i insulars per construir
habitatge.
Els ajuntaments i consells insulars hauran de comunicar a
la Conselleria competent en matèria d’habitatge el llistat de sòl
públic del que disposen susceptible a ser destinat a habitatge o
allotjament.
6. Més HPO a partir d’edificacions inadequades amb llicència
caducada.
Qualsevol edificació inacabada en sòl urbà, amb llicència
caducada i inadequada amb el planejament en vigor, de manera
voluntària es podran acollir a una nova llicència. Tota la
superfície construïda que no s’adequa al planejament actual es
cedirà a l’administració pública per fer HPO.
7. Enduriment del règim sancionador d’habitatge als grans
tenidors.
Es reequilibren les sancions als particulars. S’incrementa la
sanció per incompliment dels grans tenidors de comunicar els
habitatges buits. Ara es sancionarà per cada habitatge no
comunicat.
Palma, 28 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 13754/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures per posar a l'abast de la
població habitatge públic i assequible (3).
Uns dels sis grans objectius de l’estratègia per a
desenvolupar el paquet de 25 accions en matèria d’habitatge és
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la d’implicar el sector privat en la construcció i gestió
d’habitatge de protecció oficial.
Per una banda, impulsant el dret de superfície a favor dels
particulars amb fixació màxima de preus. Es tracta d’una acció
que posa a l’abast de la ciutadania l’adquisició al dret a
l’habitatge a un preu assequible per un màxim de temps de 75
anys.
També exceptuant les cooperatives d’HPO del requisit
d’adjudicació per ordre del llistat de demandants d’HPO. Fet
que permet que els cooperativistes d’HPO puguin construir i
adjudicar-se els pisos, donant així la possibilitat d’accedir a
l’habitatge a un preu assequible per aquests promotors.
Per altra banda, l’índex d’intensitat residencial per HPO.
L’índex d’intensitat d’ús residencial en sòl urbà serà d’un
habitatge per cada 60m2 de superfície edificable residencial.
Finalment, es possibilita el lloguer als habitatges construïts
a les RES. Això suposa donar resposta a la demanda dels propis
promotors, i es fixa un lloguer anual màxim equivalent al 5%
del preu de venta màxim.
Palma, 28 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons
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