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directiu i personal eventual de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que han rebut alguna
dosi de la vacuna contra la COVID-19 a data de 28 de febrer de 2021.
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COVID-19 a data de 28 de febrer de 2021.
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directiu i personal eventual d'Ibsalut que han rebut alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a data de 28 de febrer de 2021.
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O) RGE núm. 2261/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i personal eventual de l'Hospital d'Eivissa que han rebut alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a data de 28 de febrer
de 2021.
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P) RGE núm. 2262/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i personal eventual de l'Hospital d'Inca que han rebut alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a data de 28 de febrer de
2021.
5170
Q) RGE núm. 2263/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i personal eventual de l'Hospital de Formentera que han rebut alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a data de 28 de
febrer de 2021.
5170
R) RGE núm. 2264/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i personal eventual de l'Hospital de Manacor que han rebut alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a data de 28 de febrer
de 2021.
5170
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S) RGE núm. 2265/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i personal eventual de l'Hospital de Menorca que han rebut alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a data de 28 de febrer
de 2021.
5170
T) RGE núm. 2266/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i personal eventual de l'Hospital Son Llàtzer que han rebut alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a data de 28 de febrer
de 2021.
5170
U) RGE núm. 2267/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal
directiu i personal eventual de l'Hospital Universitari Son Espases que han rebut alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a data
de 28 de febrer de 2021.
5171
V) RGE núm. 2291/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistat de persones
vacunades de la COVID-19 des de l'inici de la campanya (27/12/2020) que tenen la condició de càrrecs de responsabilitat política,
gerents de serveis públics, alts càrrecs i altre personal de lliure designació de l'organigrama de les administracions públiques de les Illes
Balears.
5171
W) RGE núm. 2335/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informes periòdics
tramesos al Ministeri de Sanitat i/o al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 per part de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, amb
les dades sobre la situació dels centres (residències) de persones majors a les Illes Balears durant la pandèmia de la COVID-19.
5171
X) RGE núm. 2336/21 (complementada amb l'escrit RGE núm. 2341/21), del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a habitatges de protecció oficial que té ocupats il·legalment a dia 4 de març de 2021 el Govern.
5171
Y) RGE núm. 2337/21 (complementada amb l'escrit RGE núm. 2341/21), del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a rebuts impagats dels habitatges de protecció oficial.
5171
Z) RGE núm. 2338/21 (complementada amb l'escrit RGE núm. 2341/21), del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desnonaments d'habitatges de protecció oficial ocupats il·legalment.
5172
AA) RGE núm. 2339/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures d'atenció
als casos de virus del papil·loma humà a les Illes Balears.
5172
AB) RGE núm. 2366/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nombre d'habitatges
de l'IBAVI amb llogaters que no abonen el lloguer estipulat el 2021.
5172
AC) RGE núm. 2367/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nombre d'habitatges
de l'IBAVI ocupades per llogaters distints als adjudicats, és a dir, per "okupes", el 2021.
5172
AD) RGE núm. 2368/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nombre d'habitatges
de l'IBAVI sense adjudicar i que han estat ocupades per "okupes" el 2021.
5172

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 2448/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mecanisme per seleccionar projectes
a l'hora d'accedir als fons Next Generation UE.
5173
B) RGE núm. 2450/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a rebre turistes a les
Illes Balears com a destinació segura.
5173
C) RGE núm. 2451/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
valoració de la votació al Congrés dels Diputats de la Proposició de llei sobre el comerç minorista.
5173
D) RGE núm. 2452/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a polítiques per a la cultura dutes a terme.
5173
E) RGE núm. 2455/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política
d'habitatge.
5173
F) RGE núm. 2456/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a turisme en
Setmana Santa.
5173
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G) RGE núm. 2458/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a bloqueig del PSOE a les polítiques
a favor del petit comerç.
5174
H) RGE núm. 2459/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a implicacions del canvi en
el topònim de Maó.
5174
I) RGE núm. 2460/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a devolució de 37,5
milions d'euros en concepte de no-justificació de les subvencions al Govern central.
5174
J) RGE núm. 2461/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promocions d'habitatges de
protecció oficial anunciades a Menorca.
5174
K) RGE núm. 2462/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a notificació als propietaris
del procediment d'expropiació.
5174
L) RGE núm. 2463/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques d'habitatge aplicades
pel Govern durant els darrers anys.
5174
M) RGE núm. 2464/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment previ
i territorialitzat dels fons europeus.
5175
N) RGE núm. 2465/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de diversificació
econòmica del Govern.
5175
O) RGE núm. 2466/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes ITS en matèria
de medi ambient.
5175
P) RGE núm. 2467/21, de la diputada Maria Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
extraordinàries per als sectors culturals.
5175
Q) RGE núm. 2468/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de vacunació.
5175
R) RGE núm. 2469/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política econòmica per salvar
el teixit productiu de les Illes Balears.
5175

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 2377/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació immediata de mesures de compensació dels desavantatges
de la insularitat (procediment d'urgència).
5176

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2272/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a avaluació de les mesures per millorar la competència en llengua
estrangera de l'alumnat dels centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, davant la Comissió d'Educació, Recerca
i Cultura.
5178
B) RGE núm. 2312/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a marc de col·laboració de Ports IB amb els diferents consells
insulars de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
5179
C) RGE núm. 2342/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació d'una comissió parlamentària per al seguiment del finançament
i l'execució dels projectes per ser finançats pel Fons de Recuperació Europeu (Next Generation EU), davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
5180
D) RGE núm. 2344/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls de la Formació Professional Dual, davant la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura.
5180
E) RGE núm. 2349/21, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació d'una xarxa sanitària i turística europea, davant la
Comissió de Turisme i Treball.
5181
F) RGE núm. 2369/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement a l'exbatle d'Es Castell Sr. Francesc Gimier Sintes,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
5182
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G) RGE núm. 2370/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a iniciar una campanya informativa sobre les mascaretes com a residu
perillós i incentivar-ne la recollida, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
5183
H) RGE núm. 2371/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accés just als productes de la menstruació, davant la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura.
5183
I) RGE núm. 2373/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la campanya de SOS Turisme, davant la Comissió de
Turisme i Treball.
5184
J) RGE núm. 2374/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la campanya de SOS Esports, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
5185
K) RGE núm. 2376/21, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a reivindicació del manteniment de les seus d'Air Europa
i Madrid juntament a propostes de manteniment dels llocs de feina, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
5185
L) RGE núm. 2382/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ordenació dels aeroports consensuada
amb les institucions competents en matèria territorial i urbanística i manteniment de la zona verda a Son Bonet, davant la Comissió de
Medi Ambient i Territori.
5186

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 13755/20, del 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 (4).
5187
B) A la Pregunta RGE núm. 13756/20, del 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 (5).
5188
C) A la Pregunta RGE núm. 13757/20, del 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 (6).
5188
D) A la Pregunta RGE núm. 13791/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució
de la instal·lació de parc fotovoltaic per a autoconsum a les pèrgoles de l'aparcament del Port Exterior de Ciutadella.
5188
E) A la Pregunta RGE núm. 14054/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vehicle
utilitzat per a l'enviament de residus sanitaris des de Mallorca cap a la península el 2018.
5189
F) A la Pregunta RGE núm. 14656/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aqüífer de Migjorn (Menorca) (1).
5189
G) A les Preguntes RGE núm. 14667 i 14668/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a retirada de fangs contaminants de l'antiga estació depuradora de Ferreries (Menorca) (1 i 2).
5189
H) A la Pregunta RGE núm. 15170/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a albergs juvenils en funcionament a l'illa d'Eivissa.
5190
I) A la Pregunta RGE núm. 15171/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a albergs juvenils en funcionament a l'illa de Formentera.
5190
J) A la Pregunta RGE núm. 15172/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a albergs juvenils en funcionament a l'illa de Mallorca.
5191
K) A la Pregunta RGE núm. 15173/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a albergs juvenils en funcionament a l'illa de Menorca.
5191
L) A la Pregunta RGE núm. 15174/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a usuaris que han tengut els albergs juvenils a l'illa d'Eivissa durant el 2019 i el 2020.
5191
M) A la Pregunta RGE núm. 15175/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a usuaris que han tengut els albergs juvenils a l'illa de Formentera durant el 2019 i el 2020.
5191
N) A la Pregunta RGE núm. 15176/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a usuaris que han tengut els albergs juvenils a l'illa de Mallorca durant el 2019 i el 2020.
5191
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O) A la Pregunta RGE núm. 15177/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a usuaris que han tengut els albergs juvenils a l'illa de Menorca durant el 2019 i el 2020.
5191
P) A la Pregunta RGE núm. 15178/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a casal de colònies de Ca N'Arabí.
5192
Q) A la Pregunta RGE núm. 15179/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a entitats juvenils que han rebut subvenció per part de la Direcció General de Joventut el 2015.
5192
R) A la Pregunta RGE núm. 15180/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a entitats juvenils que han rebut subvenció per part de la Direcció General de Joventut el 2016.
5192
S) A la Pregunta RGE núm. 15181/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a entitats juvenils que han rebut subvenció per part de la Direcció General de Joventut el 2017.
5193
T) A la Pregunta RGE núm. 15182/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a entitats juvenils que han rebut subvenció per part de la Direcció General de Joventut el 2018.
5193
U) A la Pregunta RGE núm. 15183/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a entitats juvenils que han rebut subvenció per part de la Direcció General de Joventut el 2019.
5193
V) A la Pregunta RGE núm. 15184/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a entitats juvenils que han rebut subvenció per part de la Direcció General de Joventut el que portam de 2020.
5194
W) A la Pregunta RGE núm. 15193/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures en relació amb l'ocupació juvenil.
5194
X) A la Pregunta RGE núm. 15194/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a prohibició d'activitats als esplais i al moviment escoltes.
5195
Y) A la Pregunta RGE núm. 15195/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajuts perquè els estudiants menorquins i eivissencs tenguin accés en igualtat als estudis que només es fan a Mallorca.
5195
Z) A la Pregunta RGE núm. 15196/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a brots de coronavirus dins la població juvenil.
5195
AA) A la Pregunta RGE núm. 15198/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures enfocades especialment als joves per la crisi social i econòmica.
5195
AB) A la Pregunta RGE núm. 15285/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a pis llar d'emancipació del programa PREMI.
5195
AC) A la Pregunta RGE núm. 15358/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a construcció de la nova depuradora de Consell.
5195
AD) A la Pregunta RGE núm. 15448/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a construcció de l'institut de Son Ferriol.
5196
AE) A les Preguntes RGE núm. 15457 a 15459/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a homenatge al cementiri de maó (1 a 3).
5196
AF) A la Pregunta RGE núm. 15572/20, del diputat 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 el 2020.
5196
AG) A la Pregunta RGE núm. 15594/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a indemnització a l'educadora Fundació Institut S'Estel amb motiu de l'agressió ocorreguda el 27 de juliol durant un intent de fuga d'un
menor intern d'Es Pinaret.
5196
AH) A la Pregunta RGE núm. 16032/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a professionals sanitaris i sociosanitaris atesos per professionals de la sanitat privada, per conseqüències del desenvolupament de la seva
jornada laboral d'atenció als paceints en el context actual de COVID-19 (1).
5196
AI) A la Pregunta RGE núm. 16170/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a facultatius
de cardiologia, rehabilitació, hematologia i digestologia a l'Hospital Mateu Orfila.
5196
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AJ) A la Pregunta RGE núm. 16210/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pressupost per a
la implantació del Pla de xoc per a l'ocupació a Formentera.
5197
AK) A la Pregunta RGE núm. 16211/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions formatives
del Pla de xoc per a l'ocupació a Formentera.
5197
AL) A la Pregunta RGE núm. 16212/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions concretes
d'estímul empresarial del Pla de xoc per a l'ocupació.
5197
AM) A la Pregunta RGE núm. 16213/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions concretes
de contractació pública del Pla de xoc per a l'ocupació.
5197
AN) A la Pregunta RGE núm. 16214/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions concretes
d'orientació i modernització del Pla de xoc per a l'ocupació.
5197
AO) A la Pregunta RGE núm. 16215/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a beneficiaris de
les ajudes del Pla de xoc per a l'ocupació.
5197
AP) A la Pregunta RGE núm. 16216/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a presentació del
Pla de xoc per a l'ocupació a Formentera.
5198
AQ) A la Pregunta RGE núm. 16217/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions concretes
del Pla de xoc per a l'ocupació.
5198
AR) A les Preguntes RGE núm. 16219 a 16226/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relatives a ambulatori del Carme de Palma (1 a 8).
5198
AS) A la Pregunta RGE núm. 16262/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a carnet de famílies monoparentals.
5198
AT) A la Pregunta RGE núm. 16285/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a implementació de la figura de professionals d'infermeria gestora de casos per a pacients crònics del Servei de Salut de les Illes Balears
(1).
5198
AU) A la Pregunta RGE núm. 16286/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a implementació de la figura de professionals d'infermeria gestora de casos per a pacients crònics del Servei de Salut de les Illes Balears
(2).
5199
AV) A la Pregunta RGE núm. 16301/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a repartiment de vacunes contra la COVID-19 a les Illes Balears.
5199
AW) A la Pregunta RGE núm. 16302/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a criteris de vacunació contra la COVID-19.
5199
AX) A les Preguntes RGE núm. 16319 a 16321/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relatives a cessió, gestió i horaris i posada en funcionament del centre de dia de Son Ferriol.
5200
AY) A la Pregunta RGE núm. 17485/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'expedients que s'han obert aquesta legislatura per incompliment del Decret de mínims als centres escolars. 5200
AZ) A la Pregunta RGE núm. 17551/20, 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 d'Administracions Públiques i Modernització.
5200
BA) A la Pregunta RGE núm. 17553/20, 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 d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
5200
BB) A la Pregunta RGE núm. 17559/20, 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 Presidència, Cultura i Igualtat.
5200
BC) A la Pregunta RGE núm. 17560/20, 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 Salut i Consum.
5200
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BD) A la Pregunta RGE núm. 17561/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comissions de servei publicades i retirades abans de la resolució a Presidència del Govern.
5201
BE) A la Pregunta RGE núm. 17562/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comissions de servei publicades i retirades abans de la resolució a Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica i Sectors
Productius.
5201
BF) A la Pregunta RGE núm. 17605/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a fabricació per part del sector textil de Mallorca de roba sanitària i EPI.
5201
BG) A la Pregunta RGE núm. 17610/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a import establert
per a 2020 del preu que paga l'Ibsalut als centres concertats per cada tractament d'interrupció voluntària de l'embaràs.
5201
BH) A la Pregunta RGE núm. 17611/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a treballador social i psicòleg que realiutzen les seves funcions als centres de salut de Sant Agustí i Gènova (Palma).
5202
BI) A la Pregunta RGE núm. 17779/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a projectes i quantitats invertides per part de l'Estat en transició energètica.
5202
BJ) A la Pregunta RGE núm. 17780/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajudes per al foment de l'autoconsum energètic presentades i concedides l'any 2020.
5202
BK) A la Pregunta RGE núm. 17857/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a increment del personal tècnic per desbloquejar els projectes pendents a recursos hídrics.
5202
BL) A les Preguntes RGE núm. 17900 a 17905/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a morts d'usuaris de residències de les Illes Balears els mesos de juliol a desembre de 2020.
5203
BM) A la Pregunta RGE núm. 17906/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a morts
d'usuaris de residències a la segona onada de COVID-19.
5204
BN) A les Preguntes RGE núm. 17907 a 17910 i 17919 a 17922/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a fugues produïdes i no-retorns els mesos de setembre a desembre 2020 al Centre (CIMI) Es Pinaret.
5205
BO) A les Preguntes RGE núm. 17911 a 17914 i 17923 a 17926/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a fugues produïdes i no-retorns els mesos de setembre a desembre 2020 al Centre (CIMI) Es Mussol.
5205
BP) A les Preguntes RGE núm. 17915 a 17918 i 17927 a 17930/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a fugues produïdes i no-retorns els mesos de setembre a desembre 2020 al Centre (CIMI) Es Fusteret.
5205
BQ) A la Pregunta RGE núm. 17931/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
autolesions produïdes d'agost a setembre 2020 al Centre (CIMI) Es Pinaret.
5205
BR) A la Pregunta RGE núm. 17932/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
autolesions produïdes d'agost a setembre 2020 al Centre (CIMI) Es Mussol.
5205
BS) A la Pregunta RGE núm. 17933/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
autolesions produïdes d'agost a setembre 2020 al Centre (CIMI) Es Fusteret.
5205
BT) A la Pregunta RGE núm. 17934/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
agressions a treballadors produïdes d'agost a setembre 2020 al Centre (CIMI) Es Pinaret.
5205
BU) A la Pregunta RGE núm. 17935/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
agressions a treballadors produïdes d'agost a setembre 2020 al Centre (CIMI) Es Fusteret.
5205
BV) A la Pregunta RGE núm. 17936/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a treballadors produïdes d'agost a setembre 2020 al Centre (CIMI) Es Mussol.
5206
BW) A la Pregunta RGE núm. 18010/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de sol·licituds de l'informe de millora presentades d'acord amb l'article 7 del Decret llei 8/2020 i de la Llei 2/2020.
5206
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BX) A la Pregunta RGE núm. 18011/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a resultats dels informes sol·licitats d'acord amb l'article 7 del Decret llei 8/2020 i de la Llei 2/2020.
5206
BY) A la Pregunta RGE núm. 219/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'establiments turístics en situació de baixa definitiva que han fet l'opció prevista a l'article 90.2 de la Llei 8/2012,
de turisme.
5206
BZ) A la Pregunta RGE núm. 240/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a temps que necessita la Conselleria d'Agricultura per evitar un certificat d'un registre d'explotacions una vegada feta la
sol·licitud.
5206
CA) A les Preguntes RGE núm. 1000 a 1003/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a Comitè d'experts per a la transició energètica i el canvi climàtic de les Illes Balears (1 a 4).
5206
CB) A les Preguntes RGE núm. 1069 a 1072/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a organització de sopars i dinars per part del Govern en el moment de restriccions en vigor a causa de la COVID-19. 5207
CC) A la Pregunta RGE núm. 1271/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
nombre de projectes acollits a reconversió i canvi d'ús autoritzat a la disposició addicional primera de la Llei 2/2020, d'impuls de
l'activitat econòmica.
5207

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 2243/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la Sra. Sara Aagesen Muñoz,
secretària d'Estat i membre de l'equip redactor de la proposta de "Planificación de la Red de Transporte de Electricidad" per al període
2021-2026 sobre l'ajornament del segon enllaç submarí Mallorca-Menorca.
5207

4. INFORMACIONS
A) Substitucions a la Comissió General de Consells Insulars de composició paritària Parlament-Consells Insulars.

5208

B) Comptabilitat del Grup Parlamentari Mixt (GxF-PSIB-EUIB), corresponent a l'any 2019.

5208

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 89, de 26 de febrer de 2021.
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RESOLUCIÓ

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple 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. 16001/20, relativa a tractat
sobre la Carta de l'Energia, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a denunciar davant la Comissió Europea i el
Consell d'Europa la indefensió dels estats davant les
controvèrsies plantejades pels inversors a l'empara del
Tractat sobre la Carta de l'Energia, ja que aquest acord pot
posar en perill el nostre futur climàtic i reduir, amb el
pagament de les indemnitzacions, el pressupost necessari
per afrontar les conseqüències socials derivades de la
pandèmia.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a assegurar la supressió de les disposicions del
Tractat sobre la Carta de l'Energia que protegeixin les
inversions en combustibles fòssils i que siguin retirades del
Tractat; així com el sistema de solució de controvèrsies
entre inversors i estats, la clàusula ISDS.
Si no s'aconsegueix aquest objectiu, el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern d'Espanya a denunciar el TCE
per tal de retirar-se'n, per tal de no veure limitada la seva
capacitat d'acció política respecte del canvi de model
energètic que exigeix el canvi climàtic i per protegir la seva
capacitat pressupostària i els interessos públics enfront dels
interessos d'inversors privats.
A la seu del Parlament, 23 de febrer de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
El Ple 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. 1108/21, relativa a mesures
d'impuls econòmic i alleujament fiscal als sectors més afectats
per la crisi econòmica derivada de la pandèmia per COVID19, amb les esmenes RGE núm. 1767, 1770 i 1771/21, i quedà
aprovada la següent:

B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a concretar els mecanismes definitius de
governança dels Fons Europeus de Recuperació com a
continuïtat a la feina que es porta fent entre els diferents
ministeris i les conselleries del Govern de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instar el Govern d'Espanya que sigui partícip
actiu en l'adopció de mesures destinades a pal·liar la
situació de crisi econòmica, creant un pla estatal de suport
a PIME i autònoms amb ajudes directes i alleujament fiscal
que faci costat als sectors productius més afectats per la
pandèmia de la COVID.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
al seu torn insti el Govern d'Espanya a exonerar les
empreses i PIME del pagament de quotes de la Seguretat
Social dels treballadors dels ERTO fins al 100%.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
al seu torn insti el Govern d'Espanya a modificar la Llei
37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor
Afegit, que propiciï una rebaixa de l'IVA dels serveis de
perruqueria del tipus general del 21% i tornar al tipus reduït
del 10%.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a instar
el Govern d'Espanya a contemplar el reconeixement de la
prestació extraordinària per cessament d'activitat per als
autònoms firaires i de comerç ambulant, fent extensible
aquesta prestació a la resta d'autònoms que desenvolupin
activitats estacionals de temporada.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
al seu torn insti el Govern d'Espanya al desenvolupament
d'especialitats en el règim de cotització dels treballadors
autònoms en el Règim Especial de la Seguretat Social dels
Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA) que
desenvolupen activitats estacionals de temporada; que
alterni el reconeixement de períodes d'activitat amb uns
altres d'inactivitat, anàleg al dels treballadors per compte
d'altri del Règim General de la Seguretat Social que tenen
la consideració de fixos-discontinus; i que revisi les
restriccions que afecten la possibilitat del treballador
autònom de contractar com a treballadors els seus familiars,
a fi de flexibilitzar les possibilitats del seu enquadrament en
el Règim General de la Seguretat Social.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
sol·licitar al Govern d’Espanya que es demani una revisió
dels reglaments europeus que serveixen de base per a la
Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE),
per tal que s’hi contempli l’especificació que tenen les
activitats relacionades amb l'organització de casaments i
esdeveniments, i que reculli de manera específica les
activitats desenvolupades per aquests empresaris i
autònoms que pertanyen a diferents gremis però que es
dediquen pràcticament en exclusiva a serveis o a proveir
per a esdeveniments i casaments (electricistes, fotògrafs,
tècnics de so, pastissers, transportistes, músics,
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maquilladors, modistes, organitzadors
esdeveniments).
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8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a sol·licitar al Govern d’Espanya que és
demani una revisió dels reglaments europeus que serveixen
de base per a la Classificació Nacional d'Activitats
Econòmiques (CNAE), per tal que les activitats pròpies de
firaire i de comerç ambulant disposin d’un codi relacionat
amb aquest tipus d’activitats desenvolupades per aquests
empresaris i autònoms.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
al seu torn insti el Govern d'Espanya a valorar l'exoneració
als empresaris i autònoms de l'obligació d'estar al corrent de
pagament de quotes de Seguretat Social per accedir a
ajudes de caràcter públic relacionades amb la pandèmia de
la COVID-19.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
al seu torn insti el Govern d'Espanya perquè la recaptació
de les cotitzacions a la Seguretat Social realitzades pels
autònoms estiguin vinculades als ingressos derivats de
l'activitat econòmica de l'autònom, sempre i quan el seu
treball es trobi dins d'un dels sectors afectats per la
pandèmia de la COVID-19.
A la seu del Parlament, 23 de febrer de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de febrer de 2021, debaté la InterpelAlació RGE núm. 10296/19,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a lluita contra el canvi
climàtic.
Actuà com a interpelAlant la diputada Sílvia Tur i Ribas i la
contestà en nom del Govern de les Illes Balears el vicepresident
i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.
Palma, 20 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de febrer de 2021, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
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, que contestà la consellera de Salut
i Consum.
B) 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 Villafáfila, que contestà la
consellera de Salut i Consum.
C) RGE núm. 1721/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
idoneïtat de Pau Llonch Mestre, que contestà el conseller
d'Educació i Formació Professional.
D) 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 Balears, que contestà el conseller de Medi Ambient i
Territori.
E) 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, que contestà la consellera
d'Afers Socials i Esports.
F) RGE núm. 1631/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols i
mesures adequades per a les residències, que contestà la
consellera de Salut i Consum.
G) 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, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
H) RGE núm. 1628/21, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a abastiment adequat
d'aigua potable a Sineu i a Lloret, que contestà el conseller de
Medi Ambient i Territori.
I) RGE núm. 1632/21, de la diputada María Salomé Cabrera i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya
"SOS Turisme", que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.
J) RGE núm. 1633/21, de la diputada María Tania Marí i marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada del salari
dels sanitaris, que contestà la consellera de Salut i Consum.
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K) RGE núm. 1634/21, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a queixes de la
comunitat educativa per la situació de la semipresencialitat a
les aules, que contestà el conseller d'Educació i Formació
Professional.
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1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)

L) 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, que contestà el
conseller d'Educació i Formació Professional.
Palma, a 10 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de febrer de 2021, rebutjà la Moció RGE núm. 1519/21, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a climatització de les aules
dels centres educatius de les Illes Balears, amb el resultat
següent: vots emesos 56, vots a favor 25, vots en contra 31 i
abstencions 0.

Ajornament de les Preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 1614, 1630, 1615, 1616, 1736,
1625 i 1635/21.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de febrer de 2021, quedaren ajornades per a la propera
sessió les preguntes esmentades, presentades per Patrícia Font
i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt; Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular; Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt; Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears; Jorge Campos
i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares; Patricia
Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos; i Gabriel
Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular; relatives a
seguiment del compliment de les condicions de l'OSP, a
protesta contra l'abús de la temporalitat en el sector públic, a
servei SEPE, a SOS Turisme, a remodelació del Govern de les
Illes Balears, a sostenibilitat econòmica del sector turístic a les
Illes Balears davant la pandèmia de la COVID-19 i a
perspectives pel que fa al procés de vacunació a les Illes
Balears, respectivament; per impossibilitat de contestar-les o
per absència dels representants del Govern a qui anaven
adreçades.
Palma, a 10 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 10 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

B)

Ordre de Publicació

Rebuig de la procedència que el Parlament interposi
recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de
pressuposts generals de l'Estat per a 2021 (escrit RGE núm.
1113/21).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de febrer de 2021, rebutjà el Punt 4 de la Proposició no de llei
RGE núm. 1108/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures d'impuls econòmic i alleujament fiscal als
sectors més afectats per la crisi econòmica derivada de la
pandèmia per COVID-19, amb el resultat següent: vots emesos
56, vots a favor 25, vots en contra 31 i abstencions 0.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de febrer de 2021, quedà rebutjada la procedència que
el Parlament interposi recurs d'inconstitucionalitat contra la
Llei 11/2020, de pressuposts generals de l'Estat per a 2021, per
22 vots a favor, 27 en contra i cap abstenció.

A)

Palma, a 10 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 10 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de març de 2021, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 10 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2375/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política de reactivació en matèria turística,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1666/21.
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.
1666/21, relativa a política de reactivació en matèria turística,
la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears constata i reconeix la
importància del turisme i la seva aportació essencial per a les
Illes Balears en el seu desenvolupament econòmic, social i
cultural de la nostra comunitat autònoma, i la necessitat de
defensar-lo, preservar-lo i enfortir-lo com a sector tractor per
a la tan necessària recuperació de la nostra economia, i reitera
la seva comdenna dels actes turismofòbics produïts contra la
nostra destinació turística.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar totes les mesures necessàries per tal
d’efectuar una correcta comunicació de les Illes Balears com a
destinació turística segura, per protegir la imatge turística de les
Illes Balears i per preservar el seu prestigi com a destinació
puntera a nivell mundial.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir un Pla estratègic per a la temporada
turística 2021, a contemplar els diferents escenaris possibles en
funció del grau de vacunació, i a recollir quines seran les
actuacions i estratègies que es duran a terme per part del
Govern per tal d’aconseguir poder tenir la millor temporada
turística 2021 possible.
4.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aplicar un veritable impuls a l'AETIB quant als seus
objectius i finalitats recollits a l’article 3 dels seus estatuts, per
tal d’aconseguir desenvolupar una estratègia turística de
sostenibilitat, adreçada a la millora en la competitivitat, el
posicionament internacional, la qualitat del sector turístic de les
Illes Balears i de la nostra destinació, i que aquesta estratègia
s’adapti a la situació present i futura per pal·liar les
conseqüències que s’estan produint a causa de la pandèmia.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a dur
a terme conjuntament amb els consells insulars i amb el sector
turístic, les feines de reconstrucció de la connectivitat i de les
operatives amb tots i cadascun dels mercats emissors
internacionals i també del mercat nacional, amb accions

promocionals i de comunicació adequada com a destinació
segura, de tal manera que es doni resposta a les necessitats i a
la realitat global del nostre arxipèlag i de cadascuna de les illes
amb els seus mercats principals.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l'Estat a constituir Balears con a
destinació turística segura i que:
a) El nou Pla pilot anunciat pel Govern balear es faci amb
totes les mesures de control epidemiològic i sanitari necessàries
i que es mantinguin durant tota la temporada turística 2021, per
tal de garantir el manteniment dels corredors turístics segurs
oberts.
b) Les esmentades mesures de control epidemiològic i
sanitari continguin almanco l’ exigència de PCR negativa o
prova assimilable en origen, control en ports i aeroports i totes
les mesures que les autoritats sanitàries habilitin com per
exemple el passaport sanitat.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que faci feina amb Autoritat Portuària de Balears i
Ports de les Illes Balears de manera decidida per posar en
marxa els protocols COVID-19 i totes les mesures necessàries
per rebre amb garanties sanitàries el trànsit marítim de creuers,
en el moment que s’estableixi.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar un mínim de 150MM€ del Fons React-EU
que rebran les Illes Balears durant 2021, a donar ajudes
directes a PIME i autònoms, tal com han fet a altres comunitats
autònomes, amb l’objectiu de salvar l’economia balear. De la
mateixa manera que s’insta també el Govern de les Illes Balears
a aprofitar els Fons com una oportunitat per transformar i
modernitzar la nostra comunitat autònoma, incrementar la
competitivitat i la sostenibilitat i generar llocs de feina.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear que
els 20MM€ de fons europeus per al turisme, que la nostra
comunitat autònoma rebrà el 2021, s’executin ràpidament i que
si és necessari s’habilitin les eines jurídiques a tal efecte,
perquè causin el benefici i la recuperació que la ciutadania
necessita.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
aplicar els ERTO i les ajudes per cessament de l’activitat fins
a final del’any 2021.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
a) Suspendre la totalitat de la tarifa de l’impost sobre
estades turístiques a les Illes Balears fins al 31 de desembre de
2021, amb la finalitat de facilitar la recuperació de la difícil
temporada turística 2021.
b) Suspendre el cobrament de l’anualitat 2021 derivada de
la compra de places d’allotjaments i habitatges turístics, de
manera que l’anualitat es traslladi a 2022 i la compra s’acabi
pagant en 7 anys.
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c) Reduir un 50% de la quota fixa tant pel que fa a tarifa
domèstica com a la que afecta la resta d’activitats econòmiques,
del cànon de sanejament d’aigües.
d) Eliminar fins a 31 de desembre de 2021 totes les taxes
autonòmiques que incideixin sobre l’activitat econòmica i
reduir en un 30% la resta de taxes.
Palma, a 5 de març de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
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Quants alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
la Conselleria d'Afers Socials i Esports o d'algun dels ens
instrumentals que en depenen, han rebut alguna dosi de la
vacuna contra la COVID-19 a dia 28 de febrer de 2021?
Indicau el nom del càrrec, la data de vacunació i els motius pels
quals es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 2 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

C)
RGE núm. 2249/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació que han
rebut alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a data
de 28 de febrer de 2021.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de març de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 10 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2242/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
habitatges expropiats.
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.
A qui i quin ha estat el procediment seguit en l'expropiació
de 56 habitatges?
Quin cost ha suposat aquesta expropiació al Govern de les
Illes Balears?
Palma, a 3 de març de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

B)
RGE núm. 2248/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria d'Afers Socials i Esports que han rebut alguna
dosi de la vacuna contra la COVID-19 a data de 28 de
febrer de 2021.
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.

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 alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació o d'algun dels
ens instrumentals que en depenen, han rebut alguna dosi de la
vacuna contra la COVID-19 a dia 28 de febrer de 2021?
Indicau el nom del càrrec, la data de vacunació i els motius pels
quals es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 2 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

D)
RGE núm. 2250/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors que han rebut
alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a data de 28
de febrer de 2021.
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 alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
la Conselleria d'Hisenda i relacions Exteriors o d'algun dels ens
instrumentals que en depenen, han rebut alguna dosi de la
vacuna contra la COVID-19 a dia 28 de febrer de 2021?
Indicau el nom del càrrec, la data de vacunació i els motius epls
quals es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 2 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí
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E)
RGE núm. 2251/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori que han rebut
alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a data de 28
de febrer de 2021.

Quants alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball o d'algun
dels ens instrumentals que en depenen, han rebut alguna dosi de
la vacuna contra la COVID-19 a dia 28 de febrer de 2021?
Indicau el nom del càrrec, la data de vacunació i els motius epls
quals es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 2 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

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.
H)
Quants alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
la Conselleria de Medi Ambient i Territori o d'algun dels ens
instrumentals que en depenen, han rebut alguna dosi de la
vacuna contra la COVID-19 a dia 28 de febrer de 2021?
Indicau el nom del càrrec, la data de vacunació i els motius epls
quals es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 2 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

F)
RGE núm. 2252/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge que han rebut alguna
dosi de la vacuna contra la COVID-19 a data de 28 de
febrer de 2021.

RGE núm. 2254/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria de Salut i Consum que han rebut alguna dosi de
la vacuna contra la COVID-19 a data de 28 de febrer de
2021.
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 alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
la Conselleria de Salut i Consum o d'algun dels ens
instrumentals que en depenen, han rebut alguna dosi de la
vacuna contra la COVID-19 a dia 28 de febrer de 2021?
Indicau el nom del càrrec, la data de vacunació i els motius epls
quals es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 2 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

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.
I)
Quants alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
la Conselleria de Mobilitat i Habitatge o d'algun dels ens
instrumentals que en depenen, han rebut alguna dosi de la
vacuna contra la COVID-19 a dia 28 de febrer de 2021?
Indicau el nom del càrrec, la data de vacunació i els motius epls
quals es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 2 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

G)
RGE núm. 2253/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball que han
rebut alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a data
de 28 de febrer de 2021.
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.

RGE núm. 2255/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de
Presidència del Govern que han rebut alguna dosi de la
vacuna contra la COVID-19 a data de 28 de febrer de 2021.
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 alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
Presidència del Govern o d'algun dels ens instrumentals que en
depenen, han rebut alguna dosi de la vacuna contra la COVID19 a dia 28 de febrer de 2021? Indicau el nom del càrrec, la
data de vacunació i els motius epls quals es va prioritzar la seva
vacunació.
Palma, a 2 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí
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J)
RGE núm. 2256/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica que han rebut alguna dosi de la
vacuna contra la COVID-19 a data de 28 de febrer de 2021.
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Quants alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
la Conselleria d'Educació i Formació Professional o d'algun
dels ens instrumentals que en depenen, han rebut alguna dosi de
la vacuna contra la COVID-19 a dia 28 de febrer de 2021?
Indicau el nom del càrrec, la data de vacunació i els motius epls
quals es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 2 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

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.
M)
Quants alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica o d'algun dels ens instrumentals que en
depenen, han rebut alguna dosi de la vacuna contra la COVID19 a dia 28 de febrer de 2021? Indicau el nom del càrrec, la
data de vacunació i els motius epls quals es va prioritzar la seva
vacunació.
Palma, a 2 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

K)
RGE núm. 2257/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat que
han rebut alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a
data de 28 de febrer de 2021.
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 alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat o
d'algun dels ens instrumentals que en depenen, han rebut alguna
dosi de la vacuna contra la COVID-19 a dia 28 de febrer de
2021? Indicau el nom del càrrec, la data de vacunació i els
motius epls quals es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 2 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

L)
RGE núm. 2258/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria d'Educació i Formació Professional que han
rebut alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a data
de 28 de febrer de 2021.
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.

RGE núm. 2259/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura que
han rebut alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a
data de 28 de febrer de 2021.
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 alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura o d'algun
dels ens instrumentals que en depenen, han rebut alguna dosi de
la vacuna contra la COVID-19 a dia 28 de febrer de 2021?
Indicau el nom del càrrec, la data de vacunació i els motius epls
quals es va prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 2 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

N)
RGE núm. 2260/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual d'Ibsalut que
han rebut alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a
data de 28 de febrer de 2021.
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 alts càrrecs, personal directiu i personal eventual
d'Ibsalut han rebut alguna dosi de la vacuna contra la COVID19 a dia 28 de febrer de 2021? Indicau el nom del càrrec, la
data de vacunació i els motius epls quals es va prioritzar la seva
vacunació.
Palma, a 2 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

5170

BOPIB núm. 92 - 12 de març de 2021

O)

Palma, a 2 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

RGE núm. 2261/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de l'Hospital
d'Eivissa que han rebut alguna dosi de la vacuna contra la
COVID-19 a data de 28 de febrer de 2021.

R)

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.

RGE núm. 2264/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de l'Hospital
de Manacor que han rebut alguna dosi de la vacuna contra
la COVID-19 a data de 28 de febrer de 2021.

Quants alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
l'Hospital d'Eivissa han rebut alguna dosi de la vacuna contra
la COVID-19 a dia 28 de febrer de 2021? Indicau el nom del
càrrec, la data de vacunació i els motius epls quals es va
prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 2 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

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 alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
l'Hospital de Manacor han rebut alguna dosi de la vacuna
contra la COVID-19 a dia 28 de febrer de 2021? Indicau el
nom del càrrec, la data de vacunació i els motius epls quals es
va prioritzar la seva vacunació.

P)

Palma, a 2 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

RGE núm. 2262/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de l'Hospital
d'Inca que han rebut alguna dosi de la vacuna contra la
COVID-19 a data de 28 de febrer de 2021.

S)

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.

RGE núm. 2265/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de l'Hospital
de Menorca que han rebut alguna dosi de la vacuna contra
la COVID-19 a data de 28 de febrer de 2021.

Quants alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
l'Hospital d'Inca han rebut alguna dosi de la vacuna contra la
COVID-19 a dia 28 de febrer de 2021? Indicau el nom del
càrrec, la data de vacunació i els motius epls quals es va
prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 2 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

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 alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
l'Hospital de Menorca han rebut alguna dosi de la vacuna
contra la COVID-19 a dia 28 de febrer de 2021? Indicau el
nom del càrrec, la data de vacunació i els motius epls quals es
va prioritzar la seva vacunació.

Q)

Palma, a 2 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

RGE núm. 2263/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de l'Hospital
de Formentera que han rebut alguna dosi de la vacuna
contra la COVID-19 a data de 28 de febrer de 2021.

T)

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.

RGE núm. 2266/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de l'Hospital
Son Llàtzer que han rebut alguna dosi de la vacuna contra
la COVID-19 a data de 28 de febrer de 2021.

Quants alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
l'Hospital de Formentera han rebut alguna dosi de la vacuna
contra la COVID-19 a dia 28 de febrer de 2021? Indicau el
nom del càrrec, la data de vacunació i els motius epls quals es
va prioritzar la seva vacunació.

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 alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
l'Hospital Son Llàtzer han rebut alguna dosi de la vacuna contra
la COVID-19 a dia 28 de febrer de 2021? Indicau el nom del
càrrec, la data de vacunació i els motius epls quals es va
prioritzar la seva vacunació.
Palma, a 2 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

U)
RGE núm. 2267/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de l'Hospital
Universitari Son Espases que han rebut alguna dosi de la
vacuna contra la COVID-19 a data de 28 de febrer de 2021.
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 alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
l'Hospital Universitari Son Espases han rebut alguna dosi de la
vacuna contra la COVID-19 a dia 28 de febrer de 2021?
Indicau el nom del càrrec, la data de vacunació i els motius epls
quals es va prioritzar la seva vacunació.
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W)
RGE núm. 2335/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informes periòdics tramesos al Ministeri de Sanitat i/o al
Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 per part de la
Conselleria d'Afers Socials i Esports, amb les dades sobre
la situació dels centres (residències) de persones majors a
les Illes Balears durant la pandèmia 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.
1. Quants informes s'han tramès al Ministeri des del Govern de
les Illes Balears, amb les dades exigides pel Govern central, per
retre compte de la situació de les residències de persones
majors de la nostra comunitat autònoma, durant la pandèmia?
2. Quines han estat les dates d'elaboració dels informes i la data
de tramesa al Ministeri?
3. Quina resposta ha donat el Govern central, a través del
Ministeri de Sanitat o del Ministeri de Drets Socials i Agenda
2030, als informes tramesos?
4. A quines conclusions arriba el Govern dels Illes Balears en
els informes tramesos al Govern central?
Palma, a 3 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 2 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

V)

X)

RGE núm. 2291/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llistat de persones vacunades de la COVID-19 des de l'inici
de la campanya (27/12/2020) que tenen la condició de
càrrecs de responsabilitat política, gerents de serveis
públics, alts càrrecs i altre personal de lliure designació de
l'organigrama de les administracions públiques de les Illes
Balears.

RGE núm. 2336/21 (complementada amb l'escrit RGE
núm. 2341/21), del diputat Mariano Juan i Guasch, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de
protecció oficial que té ocupats il·legalment a dia 4 de març
de 2021 el Govern.

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 facilitat el Govern de les Illes Balears a alguns dels
grups parlamentaris o grups polítics amb representació
parlamentària, la consulta o entrega de llistats on es recullen els
noms de persones vacunades que tenen la condició de càrrecs
de responsabilitat política, gerents de serveis públics, alts
càrrecs i/o qualsevol altre personal de lliure designació de
l'organigrama de les administracions públiques de les Illes
Balears?
En cas d'haver-ho fet, a quins grups polítics, en quina data,
i envers quin contingut d'informació?
Palma, a 3 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

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.
Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial que té
ocupats il·legalment a dia d'avui, 4 de març de 2021, el Govern
de les Illes Balears o els ens instrumentals que en depenen?
Palma, a 4 de març de 2021
El diputat
Mariano Juan i Guasch

Y)
RGE núm. 2337/21 (complementada amb l'escrit RGE
núm. 2341/21), del diputat Mariano Juan i Guasch, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuts impagats dels
habitatges de protecció oficial.
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.

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

Dels habitatges de protecció oficial del Govern o dels ens
instrumental que en depenen, que estan ocupats il·legalment,
quants rebuts impagats té acumulats a dia 4 de març de 2021 i
per quin import?

Sol·licitam el nombre d'habitatges de l'IBAVI amb llogaters
residents que no abonin, en els mesos que duim de 2021, el
lloguer estipulat.

Palma, a 4 de març de 2021
El diputat
Mariano Juan i Guasch

Z)
RGE núm. 2338/21 (complementada amb l'escrit RGE
núm. 2341/21), del diputat Mariano Juan i Guasch, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a desnonaments
d'habitatges de protecció oficial ocupats il·legalment.
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.
Quants desnonaments d'habitatges de protecció oficial del
Govern de les Illes Balears o dels ens instrumentals que en
depenen, que estan ocupats il·legalment s'han efectuat en el que
portam de 2021? Quants se'n varen efectuar el 2020?
Palma, a 4 de març de 2021
El diputat
Mariano Juan i Guasch

AA)
RGE núm. 2339/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures d'atenció als casos de virus del papil·loma humà 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atès l'elevat índex de població portadora del VPH a les
Illes Balears, quines mesures d'atenció i d'actualització del
material de cribratge dirigit a la detecció precoç del VPH
s'estan duent a terme des del Servei de Salut de les Illes
Balears?
Palma, a 4 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AB)
RGE núm. 2366/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
nombre d'habitatges de l'IBAVI amb llogaters que no
abonen el lloguer estipulat el 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Palma, a 5 de març de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

AC)
RGE núm. 2367/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
nombre d'habitatges de l'IBAVI ocupades per llogaters
distints als adjudicats, és a dir, per "okupes", el 2021.
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.
Sol·licitam el nombre d'habitatges de l'IBAVI ocupats per
"okupes" que impedeixen residir-hi als llogaters adjudicats en
el que duim de 2021.
Palma, a 5 de març de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

AD)
RGE núm. 2368/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
nombre d'habitatges de l'IBAVI sense adjudicar i que han
estat ocupades per "okupes" el 2021.
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.
Sol·licitam el nombre d'habitatges de l'IBAVI que estaven
sense adjudicar i que han estat ocupades sense autorització per
"okupes" el 2021.
Palma, a 5 de març de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

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 març de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
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Palma, a 10 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2448/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mecanisme per
seleccionar projectes a l'hora d'accedir als fons Next
Generation UE.
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.

D)
RGE núm. 2452/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a polítiques per a la cultura dutes a terme.
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, quines de les polítiques anunciades per la
delegada de Presidència per a la Cultura s'han dut a terme fins
ara?

Quin serà el mecanisme definitiu de selecció de projectes i
propostes que aprovarà el Govern de les Illes Balears a l'hora
d'accedir als fons Next Generation EU?
Palma, a 9 de març de 2021
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
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Palma, a 10 de març de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

E)
RGE núm. 2455/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
política d'habitatge.

B)
RGE núm. 2450/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
rebre turistes a les Illes Balears com a destinació segura.
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.

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, considera que les polítiques del seu govern
facilitaran l'accés a l'habitatge?
Palma, a 10 de març de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball,
considera el Govern que estam preparats a les Illes Balears per
rebre turistes com a destinació segura?
Palma, a 10 de març de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

C)
RGE núm. 2451/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a valoració de la votació al Congrés dels Diputats
de la Proposició de llei sobre el comerç minorista.
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.
Què li pareix, Sra. Presidenta, que la majoria del Congrés
dels Diputats voti en contra la proposta de recuperació de les
rebaixes comercials i de competències per a Balears?
Palma, a 10 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

F)
RGE núm. 2456/21, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a turisme en Setmana Santa.
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, quines mesures i previsions té el Govern
per al turisme en Setmana Santa?
Palma, a 10 de març de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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G)

J)

RGE núm. 2458/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a bloqueig del PSOE
a les polítiques a favor del petit comerç.

RGE núm. 2461/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a promocions
d'habitatges de protecció oficial anunciades a Menorca.

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.

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.

Què opina del bloqueig del PSOE a les polítiques a favor
del petit comerç impulsades pel Parlament?

En quina situació es troben les promocions d'habitatges de
protecció oficial anunciades a Menorca?

Palma, a 10 de març de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Palma, a 10 de març de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

H)

K)

RGE núm. 2459/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a implicacions
del canvi en el topònim de Maó.

RGE núm. 2462/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
notificació als propietaris del procediment d'expropiació.

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.

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. Company, s'han previst les complicacions, en els
diversos àmbits, que suposarà el canvi del topònim de Maó al
català estàndard?

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, ja ha notificat el
Govern als propietaris dels habitatges l'inici del procediment
d'expropiació?

Palma, a 10 de març de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

Palma, a 10 de març de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

I)

L)

RGE núm. 2460/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
devolució de 37,5 milions d'euros en concepte de nojustificació de les subvencions al Govern central.

RGE núm. 2463/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques
d'habitatge aplicades pel Govern durant els darrers anys.

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, quina valoració fa de la sentència de
l'Audiència Nacional que condemna el Govern a retornar 37,5
milions d'euros en concepte de no-justificació de subvencions
davant el Govern central?
Palma, a 10 de març de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

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 Mobilitat i Habitatge, quina valoració fa
dels resultats derivats de les polítiques d'habitatge aplicables
pel Govern durant els darrers anys?
Palma, a 10 de març de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa
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M)

P)

RGE núm. 2464/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repartiment previ i territorialitzat dels fons europeus.

RGE núm. 2467/21, de la diputada Maria Antònia
García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures extraordinàries per als sectors culturals.

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.

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.

Comparteix el Govern que no hi hagi repartiment previ i
territorialitzat dels fons europeus?

Té previst el Govern aplicar alguna mesura extraordinària
per afrontar la greu crisi que pateixen els sectors culturals?

Palma, a 10 de març de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 10 de març de 2021
La diputada
Maria Antònia García i Sastre

N)

Q)

RGE núm. 2465/21, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de
diversificació econòmica del Govern.

RGE núm. 2468/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
percentatge de vacunació.

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.

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. Yllanes, com valora la política de diversificació
econòmica del Govern?

Sra. Consellera de salut, per quin motiu el percentatge de
vacunació contra la COVID a les Illes Balears és inferior a la
de la mitjana espanyola?

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

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

O)
RGE núm. 2466/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes ITS en matèria de medi ambient.
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 de Medi Ambient, en quina situació es troben
els projectes ITS en matèria de medi ambient?
Palma, a 10 de març de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

R)
RGE núm. 2469/21, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
econòmica per salvar el teixit productiu de 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, creu que la seva política econòmica és
l'adequada per salvar el teixit productiu de la nostra comunitat
dels efectes de l'actual crisi?
Palma, a 10 de març de 2021
El diputat
Gabriel Company i Bauzá
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de març de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 10 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2377/21, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a aplicació immediata de mesures de compensació
dels desavantatges de la insularitat (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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple, pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: La urgència d’aquesta
iniciativa ve motivada pels continuats incompliments de l’Estat
amb les Illes Balears. En aquest sentit, es poden apuntar alguns
fets recents com els que es relacionen a continuació: -El passat
2 de març, el Parlament de les Illes Balears va aprovar la
interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei de
Pressuposts Generals de l’Estat per a 2021 per no incorporar el
factor d’insularitat recollit al REIB. -El passat 23 de febrer, el
sindicat CSIF denunciava la “fuga massiva de funcionaris de
justícia de Balears” (https://www.mallorcadiario.com
/fuga-masiva-funcionarios-justicia-baleares). -S’ha detectat
que, en els mesos de gener i febrer les companyies aèries que
operen la ruta entre Menorca i Mallorca incompleixen les
condicions de l'OSP vigent.

seu desenvolupament material no havia estat l’adequat, tal com
recollia el document “Cap a un nou REIB” (2017) del Govern
de les Illes Balears. Aquest document, a més, afegia que “es fa
necessària i urgent l’adopció d’un nou REIB que incorpori”
instruments financers, mesures econòmiques i fiscals i una
millora de la gestió dels recursos existents.
El document “Cap a un nou REIB”, a més, recollia una sèrie
de propostes concretes per a la reforma del REIB, que
s’agrupaven en quatre eixos: transport aeri i marítim, mesures
sectorials, fons d’insularitat (amb una dotació que no “pugui ser
inferior als 400 milions d’euros anuals”) i mesures fiscals. En
el seu moment, aquest document va ser assumit pels grups
parlamentaris del Parlament de les Illes Balears, tot i que no va
ser fins dos anys més tard, el febrer de 2019, que el Govern de
l’Estat va aprovar el Reial decret llei 4/2019, del Règim
Especial de les Illes Balears.
Si bé la majoria de les mesures proposades en el document
“Cap a un nou REIB” no van ser incloses en la nova llei del
REIB, aquesta sí que dedica un títol al factor d’insularitat, una
dotació anual en els Pressuposts Generals de l’Estat per
finançar actuacions a les Illes Balears en determinades
matèries. Per fer efectiu el factor d’insularitat cal que la
Comissió Mixta d’Economia i Hisenda prevista a l’article 125
de l’Estatut d’Autonomia acordi una metodologia per al seu
càlcul (article 18).
Nogensmenys, en l’elaboració dels primers pressuposts
generals de l’Estat posteriors a l’aprovació del REIB de 2019,
els corresponents a l'exercici del 2021, el Govern de l’Estat no
va incloure la dotació del factor d’insularitat, vulnerant així la
llei del REIB i, per extensió, la Constitució Espanyola. De fet,
la Comissió Mixta ni tan sols ha fixat encara la metodologia per
al càlcul de l’import d’aquesta assignació.

L’article 138.1 de la Constitució de 1978 reconeix la
insularitat com un fet que s’ha d’atendre de forma particular
amb l’objectiu d’establir “un equilibri econòmic adequat i just
entre les diverses parts del territori espanyol”. Certament, no
són pocs els desequilibris provocats per aquesta circumstància
sobre l’arxipèlag de les Illes Balears, que van des de l’elevat
cost de la vida, de l’energia, els elevats costos de producció i
inversió de les empreses o l’elevat cost de funcionament de
l’administració en la provisió de béns i serveis públics a
elements com l’excessiva dependència de ports i aeroports o
vulnerabilitat davant conjuntures externes, tal com ha posat de
manifest la crisi de la COVID-19. De fet, els efectes econòmics
i socials d’aquesta crisi han estat especialment durs a les Illes
Balears, on durant l’any 2020 el PIB es va contreure en un
27%, lluny de l’11% de caiguda de mitjana a l’Estat espanyol.

Ara bé, aquests no són els únics aspectes que manquen per
desplegar del REIB, sinó que hi falten molts altres aspectes
com ara establir un mecanisme de compensació al transport
marítim entre illes dels residus (article 12); l’establiment de
reduccions o bonificacions sobre les taxes portuàries i
aeroportuàries de l’arxipèlag balear (article 13); l’aplicació en
l’Impost sobre Societats d’un règim específic per a les
inversions adscrites als establiments permanents de les societats
amb domicili fiscal a les Illes Balears que tenguin per finalitat
la protecció del medi ambient, pel que fa al manteniment de
l’activitat industrial tradicional (article 29); o el compromís del
Govern de l’Estat de sol·licitar a la Comissió Europea la
modificació del Reglament UE 1407/2013, de 18 de desembre
de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat
de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis,
en el sentit d’augmentar el límit de 200.000 euros d’ajudes
acumulades per una mateixa empresa durant un període de tres
anys per al transport de mercaderies per als territoris insulars
(disposició transitòria primera).

Del redactat concret de l’article 138, doncs, es desprèn el
fet que la insularitat ha de ser atesa amb la formulació de
polítiques concretes per materialitzar l’equilibri econòmic. La
concreció més rellevant d’aquest mandat constitucional és el
Règim Especial de les Illes Balears, que va ser aprovat
inicialment l’any 1998 amb l’objectiu de revertir els
desavantatges derivats de la insularitat. Tot i açò, després dels
primers vint anys de la seva aprovació, es van constatar que el

Per altra banda, un dels desavantatges derivats de la
insularitat és la falta i l’alta rotació de funcionaris de cossos
estatals, un problema endèmic provocat pel cost de vida molt
alt que no es correspon amb un salari equivalent. Aquesta
manca de funcionaris és especialment aguda a l’Administració
de Justícia. En aquest sentit, val a dir que mentre a Canàries
existeix un complement de destí de 300 euros pels treballadors
de l’administració de justícia, a les Illes Balears aquest
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complement tan sols arriba als 60 euros. Concretament, el
passat mes de febrer el sindicat CSIF va advertir d’una fuga
massiva de treballadors públics en aquest àmbit a conseqüència
de l’obertura d’un concurs de trasllats, pel qual es van
sol·licitar 137 trasllats. Així mateix, CSIF advertia que aquesta
situació provocaria un “col·lapse important”.
En conseqüència, i més enllà de la necessitat d’elevar el
complement de destí per als funcionaris de l’administració de
justícia que treballen a les Illes Balears, és urgent emprendre
mesures valentes per fidelitzar funcionaris a les Illes Balears
com ara la creació de cossos propis. En aquest sentit, és
necessari no demorar més la transferència a la CAIB de la
competència en administració de la justícia, tal com preveu
l’article 98 de l’Estatut d’Autonomia.
De fet, la disposició transitòria primera de l’Estatut preveu
la creació de la Comissió Mixta de Transferències per al traspàs
de funcions i serveis inherents a les competències que l’Estatut
atribueix a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. A més,
i pel que fa als treballadors públics adscrits als serveis de
titularitat estatal o a altres institucions públiques afectades pels
traspassos de competències, l’Estatut estableix, en la disposició
transitòria segona, que aquests treballadors passen a dependre
de la Comunitat Autònoma, “i els han de ser respectats tots els
drets de qualsevol ordre i natura que els corresponguin, tot
incloent-hi el de poder participar en els concursos de trasllat
que l’Estat convoqui, en igualtat de condicions amb els altres
membres del seu cos, per tal de poder exercir en tot moment el
seu dret permanent d’opció”.
Pel que fa a la seguretat pública, aquest també és un àmbit
on la manca d’efectius és evident. Nombroses veus han
denunciat aquesta qüestió, com ara el president de la FELIB, el
passat mes de juliol. Així, doncs, també es fa necessària la
creació d’un cos propi de policia autonòmic. La creació
d’aquest cos, de fet, també està prevista a l’Estatut
d’Autonomia (article 33) i a la disposició addicional segona de
la Llei 11/2017, de 20 de desembre, de modificació de la Llei
4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de
les Illes Balears, que estableix literalment que “correspon a la
conselleria competent en matèria de seguretat i coordinació
policial proposar, en forma de llei de seguretat pública de les
Illes Balears o de llei policial específica, el disseny d’un cos de
policia autonòmica a les Illes Balears, dependent del Govern de
les Illes Balears”.
En un altre ordre de coses, un altre dels desavantatges més
importants lligats amb la insularitat és el problema de la
connectivitat aèria. En aquest sentit, molts ciutadans
menorquins es veuen obligats a desplaçar-se a Mallorca
diàriament o setmanalment per motius professionals, laborals,
mèdics o formatius, per la qual cosa la connectivitat en aquesta
ruta és vital per a l'illa de Menorca. En els últims mesos s'ha
produït una falta de freqüències en aquesta ruta, la qual cosa
suposa un gran problema per a molts ciutadans. Cal esmentar
que aquesta ruta està declarada obligació de servei públic i que,
per això, ha de regir-se per les obligacions de servei públic
(OSP) establertes en la Resolució de 28 de novembre de 2003,
de la Sotssecretaria, per la qual es disposa la publicació de
l'Acord de Consell de Ministres de 21 de novembre de 2003,
pel qual es declaren obligacions de servei públic en rutes aèries
entre les illes Balears. Entre altres coses, aquesta resolució
estableix que el conjunt de les companyies que operin serveis
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regulars en aquesta ruta hauran d'assegurar la freqüència
mínima de quatre anades i voltes diàries en la temporada
d'hivern per a la ruta entre Mallorca i Menorca.
No obstant això, entre la segona quinzena de gener i durant
el mes de febrer s'ha detectat que aquestes freqüències mínimes
no es compleixen. De fet, el mateix conseller de Mobilitat i
Habitatge, arran d’una pregunta oral de Més per Menorca, va
reconèixer el passat 23 de febrer en seu parlamentària que era
conscient d’aquest incompliment per part de les companyies
aèries. Aquest fet demostra, a més, que no existeix un
seguiment per part del ministeri competent en matèria de
transports del compliment de les condicions de l'OSP de les
companyies que operen la ruta entre Menorca i Mallorca.
El conjunt de circumstàncies relacionades en els paràgrafs
anteriors posa en evidència que hi ha molts instruments
previstos per atenuar els efectes de la insularitat que no s’han
implementat. És a dir, que no cal reivindicar nous mecanismes
per revertir els desavantatges de la insularitat, sinó que
simplement fent efectives els que ja hi ha acordats i reconeguts
es faria un gran pas endavant en la millora de les prestacions
que els ciutadans de les Illes Balears rebem de les
administracions públiques.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt (MÉS
per Menorca) presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a convocar en un termini
màxim de dos mesos la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda
prevista a l’article 125 de l’Estatut d’Autonomia amb l’objectiu
de fixar la metodologia consensuada per determinar la dotació
inicial del factor d’insularitat, d’acord amb els articles 17 i 18
del Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, del Règim
Especial de les Illes Balears.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a establir reglamentàriament en un termini màxim de sis
mesos el mecanisme de compensació al transport marítim entre
illes dels residus generats a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, previst a l’article 12 del Reial decret llei 4/2019, de 22
de febrer, del Règim Especial de les Illes Balears.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a establir en un termini màxim de sis mesos les
reduccions o bonificacions sobre les taxes portuàries i
aeroportuàries de l’arxipèlag balear, tal com preveu l’article 13
del Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, del règim especial
de les Illes Balears.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a tenir llesta per a l’exercici 2022 la reforma de l’Impost
sobre Societats que bonifiqui les inversions de les empreses
industrials de les Illes Balears dirigides a minimitzar els
impactes sobre el medi ambient, tal com preveu l’article 29 de
la llei 30/1998, de 29 de juliol, de Règim Especial de les Illes
Balears.
Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a complir en el termini de dos mesos els compromisos
continguts a la disposició transitòria primera del Reial Decret
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Llei 4/2019, de 22 de febrer, del règim especial de les Illes
Balears, relatius a sol·licitar a la Comissió Europea la
modificació del Reglament UE 1407/2013, de 18 de desembre
de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat
de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis,
en el sentit d’augmentar el límit de 200.000 euros d’ajudes
acumulades per una mateixa empresa durant un període de tres
anys per al transport de mercaderies per als territoris insulars.
Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reprendre, en el termini màxim de dos mesos, les
negociacions amb el Govern de l’Estat per concretar el traspàs
de les competències en matèria d’Administració de Justícia
previstes a l’article 98 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears. El procediment de traspàs d’aquesta competència
haurà de reconèixer el fet insular, el cost efectiu i de
finançament actualitzat i adient a les necessitats
d'infraestructures i de personal que necessita per a un bon
desenvolupament de la política pública, així com tenir en
compte l’augment de la població de la comunitat autònoma de
les Illes Balears en els darrers anys.
Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a, mentre no estigui transferida la competència
d’administració de justícia a la CAIB, revisar a l’alça els
complements de destí de tots els treballadors públics que
depenen de l’Administració General de l’Estat, per
equiparar-los als que cobren els treballadors públics que
exerceixen la seva tasca professional a l’arxipèlag canari.
Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer totes les passes prèvies necessàries per
aprovar, en el termini d’un any, un projecte de llei de policia de
les Illes Balears que reculli el disseny d’un cos de policia
autonòmica de les Illes Balears, d’acord amb l’article 33 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i la disposició
addicional segona de la llei 11/2017, de 20 de desembre, de
modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació
de les policies locals de les Illes Balears.
Novè. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a dur a terme totes les
actuacions necessàries per garantir quatre freqüències efectives
diàries en la ruta entre Menorca i Mallorca, amb intervals
d'entre tres i quatre hores entre els diferents vols, donant així
compliment material a les obligacions de servei públic (OSP)
en la ruta aèria entre Menorca i Mallorca, recollides en l'Acord
de Consell de Ministres de 21 de novembre de 2003, pel qual
es declaren obligacions de servei públic en rutes aèries entre les
illes Balears.
Desè. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a revisar les obligacions
de servei públic (OSP) en la ruta aèria entre Menorca i
Mallorca en el sentit de garantir durant tot l’any un mínim de
cinc freqüències diàries d'anada i tornada en la ruta aèria entre
Menorca i Mallorca amb un interval aproximat de dues hores
i mitja entre vol i vol.
Palma, a 7 de març de 2021
El portaveu suplent
Josep Castells i Baró

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 març de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 10 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 2272/21, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a avaluació de les mesures per millorar la
competència en llengua estrangera de l'alumnat dels centres
educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears,
davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
El Govern de les Illes Balears va aprovar el 22 juliol del
2020 el Decret per al desenvolupament de la competència
comunicativa en llengües estrangeres als centres educatius
sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, que és
d’aplicació des del curs 2016/2017. Aquesta norma respon a
l’objectiu de millorar la competència en llengua estrangera de
l’alumnat “mitjançant l’augment del temps d’exposició i ús de
la llengua estrangera”. D’aquesta manera, l’esmentat decret
permet, en el seu article quart, l’aplicació de l’ensenyament en
una llengua estrangera a una assignatura no lingüística a
primària, ESO, batxillerat i formació professional per part dels
centres. A més, aquests poden sol·licitar a la directora general
de Formació Professional i Formació del Professorat
l’ampliació de l’ensenyament en llengües estrangeres a una
segona assignatura o mòdul no lingüístic del currículum a partir
de quart de primària. En qualsevol cas, però, cada centre ha
d’elaborar un projecte lingüístic de centre (PLC) que reculli el
tractament de les llengües d’ensenyament dels centres
educatius, i el Govern ha de garantir, d’acord amb l’article
tercer de l’esmentada norma, la dotació de recursos que
permetin desenvolupar el PLC de cada centre.
En síntesi, el Decret per al desenvolupament de la
competència comunicativa en llengües estrangeres estableix un
marc de referència per tal que cada centre pugui definir una
proposta pedagògica per a l’ensenyament i l'aprenentatge de i
en llengües estrangeres.
L’aprovació d’aquest decret, a més, va anar seguit de
mesures de desenvolupament i acompanyament, com ara el
desdoblament de grups d’anglès a partir de 15 alumnes a ESO,
l’aplicació de nous currículums per facilitar que els centres
educatius puguin incrementar el temps destinat a reforçar les
matèries en llengua estrangera, els cursos gratuïts d’anglès
avançat per a professorat o l’adjudicació de noves places
d’auxiliars de conversa nadius.
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Després de quatre cursos d’aplicació del Decret 45/2016, de
22 de juliol, per al desenvolupament de la competència
comunicativa en llengües estrangeres als centres educatius
sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, el Govern de
les Illes Balears no ha fet públic cap estudi d’avaluació de
l’impacte d’aquest decret i les seves mesures
d’acompanyament. De fet, MÉS per Menorca va registrar, el 16
de setembre del 2020, una sol·licitud de documentació sobre
els informes de l'evolució de l'aprenentatge en llengües
estrangeres als centres educatius (RGE 14311/2020) i una
pregunta amb sol·licitud de resposta escrita sobre l’avaluació
de l'impacte en l'aprenentatge de les llengües estrangeres
derivat del Decret per al desenvolupament de la competència
comunicativa en llengües estrangeres (RGE 14312/2020). En
ambdós casos ha transcorregut el termini establert al Reglament
del Parlament i no s’ha rebut cap resposta per part del Govern,
que tampoc no ha manifestat les raons que ho impedeixin.
L’avaluació de les polítiques públiques és un esglaó
fonamental en el procés d’elaboració d’aquestes, però sovint és
oblidada. De fets, els experts en gestió pública afirmen que, en
general, a l’Estat Espanyol l’avaluació de polítiques públiques
brilla per la seva absència. És necessari, doncs, que la
Conselleria d’Educació, Universitats i Recerca avaluï els
resultats i l’efecte del Decret per al desenvolupament de la
competència comunicativa en llengües estrangeres i de totes les
mesures d’acompanyament d’aquest decret. Només així es
podrà saber fins a quin punt s’està assolint l’objectiu de
millorar la competència en llengua estrangera de l’alumnat.
L’avaluació de les esmentades mesures hauria de permetre
conèixer millor quines són les mancances i quins són els
resultats dels diferents mecanismes que s’han posat en marxa,
de tal manera que en el futur es puguin formular noves mesures
més acurades i eficaces per aconseguir els objectius plantejats.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt (MÉS
per Menorca) presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a avaluar periòdicament l’impacte del Decret 45/2016,
de 22 de juliol, per al desenvolupament de la competència
comunicativa en llengües estrangeres sobre la competència
comunicativa en llengües estrangeres de l’alumnat dels centres
educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, i a
fer públics els resultats de l’esmentada avaluació.
Palma, a 3 de març de 2021
El portaveu suplent
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 2312/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a marc de col·laboració de Ports IB amb els
diferents consells insulars de les Illes Balears i l'Ajuntament
de Palma, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.
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.
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Ports dels Illes Balears és l'ens públic responsable de les
competències i funcions executives dels ports gestionats de la
comunitat autònoma. Entre els seus principals objectius
destaquen:
• La utilització racional el litoral i els seus recursos naturals,
harmonitzant el sistema portuari amb la planificació
territorial, urbanística i la preservació del Litoral, d'acord
amb els seus valors culturals, paisatgístics i mediambientals.
• Fomentar la participació dels agents econòmics i socials en
la política portuària.
• Incrementar la qualitat en la prestació dels serveis als
usuaris
• Aconseguir una major agilitat en la gestió d'acord a criteris
d'eficàcia, eficiència i bona administració.
• Fomentar l'activitat econòmica dels ports.
• L'autosuficiència financera.
Ports IB gestiona els ports de Balears de competència
autonòmica. Són 33 ports en què s'integren 13 instal·lacions de
gestió directa i 29 atorgades en concessió.
Dins el marc legislatiu determinat per la Llei 2/1985, de 21
de gener, sobre protecció civil, aprovada per les Corts
Generals, per la Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació
d’emergències a les Illes Balears, aprovada pel Parlament de
les Illes Balears, pel text refós de la Llei de ports de l’Estat i de
la Marina Mercant, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2001,
de 5 de setembre, així com tota aquella normativa, tant estatal
com autonòmica.
Per tant, es fa del tot necessari la intensificació de la
col·laboració tècnica entre els SEIS, l’Ajuntament de Palma
amb PORTS IB per elevar la seguretat dels usuaris i la del
conjunt de ciutadans dins las instal·lacions dels nostres ports
autonòmics.
Aquests ports, on es generen importants activitats
comercials dins uns espais públics han de disposar d'uns serveis
especials en matèria de prevenció i extinció d'incendis,
salvament, rescat i protecció civil a la zona terrestre del domini
públic portuari adscrit a aquest ens públic i en els vaixells
atracats a la seva zona de servei.
Quatre categories de ports, amb independència de
l’administració de la qual depenguin: Categoria A. Ports
comercials amb ús i trànsit integral, que són aquells aptes per
allotjar tot tipus de trànsit, interinsular i amb el continent, així
com usos comercials, industrials, pesquers, esportius i mixtos.
Categoria B. Ports comercials, industrials, pesquers i esportius
amb trànsit interinsular. Categoria C. Ports esportius, pesquers
o mixtos. Categoria D. Instal·lacions marítimes.
Des del Partit Popular entenem necessari que s'acordin uns
convenis de col·laboració específics entre els diferents Consells
Insulars i l’Ajuntament de Palma, igual que aquests disposen
amb els ports de l'Estat (APB) on es prioritzi una formació
especial en centres homologats perquè els bombers com a
servidors públics dels diferents serveis, puguin incrementar la
seva formació així com la seva seguretat i la dels usuaris.
Per tot això, el Grup Parlamentari de Partit Popular proposa
la següent
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Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar un marc de col·laboració amb els Consells
Insulars de Mallorca, Eivissa, Menorca i Formentera, així com
amb l’Ajuntament de Palma per al desenvolupament de les
activitats de prevenció i extinció d'incendis, salvament i
intervenció en emergències a la zona terrestre i portuària de
servei de Ports IB.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb tots els consells insulars de les Illes
Balears i amb l’Ajuntament de Palma un Pla de formació
específic del personal dels SEIS en adaptació a les tècniques
modernes d’actuació davant dels riscos i les emergències
portuàries.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a regularitzar el servei de bombers que els consells
insulars i l’Ajuntament de Palma ha de prestar a Ports IB,
proporcionant al ports un millor servei d'extinció d'incendis i
intervenció permanent i especialitzat derivat dels riscos de les
activitats portuàries.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar i millorar els equips professionals per les
dotacions d'intervenció dels consells insulars i l’Ajuntament de
Palma, en relació amb els riscos derivats de l'activitat portuària.
Palma, a 4 de març de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

C)
RGE núm. 2342/21, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a creació d'una comissió parlamentària per al
seguiment del finançament i l'execució dels projectes per
ser finançats pel Fons de Recuperació Europeu (Next
Generation EU), 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
El juliol del 2020 es va celebrar una cimera europea a
través de la qual, el Consell Europeu va tancar un acord sobre
el fons de recuperació i el Pressupost de la Unió. Aquest fons,
anomenat Next Generation EU, està dotat d’un total de 750.000
milions d’euros, el cost del qual es reparteix entre els 27 estats
membres de la UE. El total del fons es divideix en 390.000
milions que són ajudes directes i 360.000 milions en crèdits
amb uns interessos relativament baixos.
D’entrada, cal assenyalar que la quantitat que s’ha fixat en
ajudes directes (390 mil milions) no és la quantitat que
proposaven els països del sud (l’Estat Espanyol demanava 750
mil milions en transferències), però també és cert que els països
frugals no volien destinar ni un euro a ajudes directes.
D’aquestes quantitats, l’Estat Espanyol aspirarà a rebre un

màxim de 140.000 milions d’euros: 72.700 milions en
transferències i 67.300 milions en crèdits.
El Govern de les Illes Balears i els diferents consells, ja han
presentat diferents projectes que aspiren a rebre el finançament
d’aquests fons en àmbits diversos: mobilitat sostenible,
transició energètica, innovació, diversificació econòmica, etc.
Així, el Consell de Formentera ha presentat vuit projectes per
un total 8,9 milions d’euros; el Consell d’Eivissa ha presentat
25 projectes per un import total de 118,9 milions de projectes;
i el Consell de Menorca ha presentat set projectes per valor de
300 milions d’euros.
El sotrac econòmic provocat per la pandèmia de les Illes
Balears ha estat especialment durs per a les Illes Balears, que
han patit els efectes d’una estructura econòmica excessivament
dependent del turisme. Així, l’any 2020 el PIB s’ha enfonsat en
un 27% a l’arxipèlag. Aquestes circumstàncies fan
imprescindible fer una bona gestió i execució dels projectes
que es financin mitjançant el fons de recuperació europeu, que
hauran de ser la pedra angular per fer avançar cap a la
diversificació econòmica i la transició energètica. En
conseqüència, es fa necessària la creació d’una comissió de
seguiment de l’execució d’aquests pressuposts en el si del
Parlament que, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia, representa
el poble de les Illes Balears i, entre altres funcions, controla
l’acció de govern.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt presenta
la següent
Proposició no de llei
La Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears insta la Mesa del Parlament de les Illes Balears
que, d’acord amb les disposicions dels articles 60 i 61 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, creï una comissió
no permanent, oïda la Junta de Portaveus, amb la finalitat de
realitzar el seguiment del finançament i execució dels projectes
presentats pel Govern de les Illes Balears per ser finançats pel
Fons de recuperació europeu (Next Generation EU).
La comissió a crear estarà organitzada i es regirà per les
regles de funcionament establertes a la secció primera del
capítol III del Reglament del Parlament de les Illes Balears i
quedarà constituïda mentre duri la missió per la qual ha estat
creada.
El dictamen de la comissió serà votat en el si de la mateixa
comissió.
Palma, a 4 de març de 2021
La portaveu
Sílvia Tur i Ribas

D)
RGE núm. 2344/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a impuls de la Formació Professional Dual, davant
la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
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Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
La Formació professional dual es configura com una
iniciativa mixta de formació i pràctiques, que té per objecte la
preparació dels joves i la seva qualificació professional
complementària mitjançant la realització de pràctiques en una
empresa. Es va posar en marxa de manera pionera a nivell
nacional a les Illes Balears l'any 2013 amb el govern del Partit
Popular i des de llavors s'ha estès a altres comunitats,
mostrant-se com una fórmula reeixida i innovadora.
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Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i el Govern de les Illes Balears a realitzar una campanya
de difusió i informació pública de la Formació Professional
Dual per facilitar la seva consolidació.
Palma, a 5 de març de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

Però l'actual política dels ERTO està produint de facto la
disminució gradual d'aquest sistema, ja que la limitació per
realitzar noves contractacions suposa una penalització de la
part pràctica de la formació professional dual.

E)

La pandèmia ha determinat que la majoria d'empreses
col·laboradores tinguin a part de la seva plantilla de
treballadors en ERTO, i la falta de claredat normativa els
genera una gran inseguretat jurídica a l'hora de prendre la
decisió de tramitar els contractes de formació i aprenentatge
que requereixen els projectes d'FP Dual. Tot això a pesar que
el sistema dual és totalment compatible amb la política dels
ERTO, ja que es tracta de convocatòries de formació que no
suposen ampliació de plantilla ni generen obligació de
contractar en finalitzar les pràctiques. Però la falta de claredat
jurídica i la desinformació pública determina que moltes
empreses renunciïn a col·laborar o anul·lin els convenis de
col·laboració una vegada signats, per por d'una inspecció
laboral que sancioni la contractació.

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

Així ho han manifestat les institucions que han apostat per
la Formació professional dual, indicant que es troben amb
sèries dificultats per trobar empresaris que decideixin
col·laborar amb els projectes.

L’impacte d’aquesta incertesa en el sector turístic és àmplia
i repercuteix negativament en altres sectors transversals
dependents d’aquest com poden ser el lloguer de cotxes, la
restauració, el comerç, les aerolínies, entre d’altres, amb la
conseqüent caiguda de l’economia i pèrdua de l’ocupació.

Amb tot això ens trobem en la situació contradictòria que,
en moments en què la formació hauria de ser un eix essencial
per mantenir la competitivitat de les empreses i millorar el
capital humà, s'estan reduint les possibilitats de futur
professional dels joves en no poder realitzar les hores mínimes
de pràctiques en una empresa i no finalitzar el cicle formatiu.
Sobre la base de l'exposat, el Grup Parlamentari Popular
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 impulsar la Formació
Professional Dual com un sistema reeixit per obtenir preparació
i qualificació professional, millorar la competitivitat
empresarial i incrementar les expectatives laborals dels joves.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i el Govern de les Illes Balears a donar seguretat jurídica
al sistema de contractació de la Formació Professional Dual
enfront de la regulació dels ERTO, informant de manera
precisa sobre la seva naturalesa i compatibilitat, garantint la
viabilitat legal dels projectes formatius a les empreses
col·laboradores i facilitant la realització de les pràctiques als
joves en òptimes condicions.

RGE núm. 2349/21, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació d'una xarxa sanitària i turística europea,
davant la Comissió de Turisme i Treball.

Les mesures de limitació de mobilitat així com les pors i la
incertesa que suscita als potencials viatgers el contagi de la
COVID-19, obre un nou escenari que, fins que no
s’aconsegueixi vacunar la majoria de la població contra aquest
virus, el sector turístic segueix sent el sector amb més incertesa
econòmica. Un sector molt rellevant a nivell estatal, ja que
representa un 12% del PIB i un 13,4% de l’ocupació, però
sobretot un sector motor de l’economia de les Illes Balears on
representa un 25,8% i un 30% de l’ocupació.

Des del Govern de les Illes Balears es duen a terme mesures
perquè hi hagi seguretat en els vols que arriben als nostres ports
i aeroports, amb la presentació d’una PCR negativa de
coronavirus als viatgers que arribin d’algun país o d’alguna
comunitat autònoma amb una incidència acumulada superior a
100 casos per 100.000 habitants.
Ara bé, a pesar de les mesures dutes a terme des de la nostra
comunitat autònoma, és més que necessària una estratègia
conjunta a nivell europeu per garantir la reobertura segura del
turisme. Mesures com les que van acordar la presidenta
Armengol el passat febrer amb diferents ministres, com per
exemple la voluntat del Govern de les Illes Balears i el
compromís de la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, la
Sra. Maroto, perquè les Illes Balears puguin convertir-se en
destinació pionera d’Espanya on es pugui provar un passaport
o un certificat de vacunació.
Ara bé, la conjuntura global i internacional que vivim
requereix una resposta europea conjunta que coordini les
diferents mesures que s’han de dur a terme en els diferents
països d’Europa per combatre els efectes de la COVID-19 i
poder garantir fluxos turístics segurs de cara al 2021. És a
nivell d’Europa des d’on s’ha d’exercir un lideratge clar per
protegir el sector turístic, essencial per al treball de milions de
persones a tota Europa.
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Per això, des del Grup Parlamentari Socialista presentam la
següent
Proposició no de llei

Els responsables d'aquests fets no van ser ni investigats ni
castigats per les autoritats competents en aquelles dates, i els
motius d'aquest assassinat responien a una venjança personal,
no tenia motius de tipus polític.

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea a
impulsar un Pla Europeu de recuperació del sector turístic que
inclogui la coordinació i els esforços per mantenir una xarxa
sanitària certificada i que garanteixi que tots els països
membres compleixin estrictament les recomanacions del Centre
Europeu per a la Prevenció i Control de les Malalties (ECDC).

Aquest petit monument funerari recordava aquest fet al
costat del cementiri d'Es Castell. Va ser allí també on es
produiria la segona de les matances massives dels empresonats
al vaixell Atlante. Tristos episodis que en dos dies, 18 i 19 de
novembre de 1936, es van saldar amb 75 crims en sèrie, a Cala
Figuera i al cementiri.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea a
agilitar la tramitació necessària per poder disposar d’un
certificat de vacunació el més aviat possible i garantir la
connexió entre territoris amb seguretat, especialment aquells
que tenen dependència del sector turístic.

Pel que sembla, aquest monument estava inclòs en el cens
elaborat per la Comissió “Tècnica” de Memòria i
Reconeixements Democràtics, aprovat el juny de 2019 pel
Consell de Govern, com una conseqüència derivada de la Llei
2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixements
democràtics.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Europea
a exercir un lideratge clar en la protecció del sector turístic que
garanteixi la connexió aèria entre els estats membres,
determinant per a la supervivència econòmica dels països
europeus, on el PIB i l’ocupació depenen altament del sector
turístic.
4. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Europea
a promoure destinacions segures entre els diferents països i
fomentar la connectivitat entre aquestes, en la mesura que
tenguin una situació controlada de la COVID-19.
Palma, a 5 de març de 2021
La diputada
Maria Pilar Sansó i Fuster
La portaveu
Pilar Costa i Serra

F)
RGE núm. 2369/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reconeixement a l'exbatle d'Es Castell Sr.
Francesc Gimier Sintes, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
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.
Enfront del cementiri d'Es Castell hi havia un monòlit erigit en
memòria de Francisco Gimier Sintes que ha estat retirat per
ordre de la Direcció General de Memòria Democràtica del
Govern Balear.
Aquesta construcció recordava qui fora alcalde del municipi
entre febrer de 1924 i 1930.
Francisco Gimier, a més d'alcalde va ser fundador i directiu
de l'Ateneu de Villacarlos, comerciant, i persona benvolguda i
involucrada en els problemes del seu poble. El 16 de novembre
de 1936 va ser assassinat per un grup de militars i paisans, que
el van anar a buscar a la nit a casa seva, i el seu cos va
aparèixer en el cementiri mort a conseqüència dels cops soferts
i les ferides de bala.

La llegenda que figurava en el monòlit suprimit, únicament
esmentava la data en què es va produir la mort de l'alcalde
Gimier, el 16 de novembre 1936, la durada del seu mandat com
a persona pública al servei dels ciutadans (1924-1930) i les
circumstàncies en què va morir.
Tot això, era, per erosió provocada pel vent, pràcticament
inapreciable, imperceptible i amb total absència de qualsevol
símbol o insígnia al·lusiva al règim franquista.
Suprimir el monòlit no aporta ni dignitat a la víctima ni
sentit democràtic a la decisió d'esborrar la petjada d'un
exalcalde que va ser assassinat durant la Guerra Civil. Més
aviat reflecteix l'intent de falsejar la història amb una acció de
fets consumats amb la qual s'aconsegueix rebaixar el
personatge que durant anys va ser alcalde del seu poble i al
qual se li nega ara memòria i record.
El millor context per a un monòlit funerari és l'entorn del
cementiri, evidentment, i molt millor en el lloc precís on es van
produir els fets, perquè el Sr. Francesc Gimier Sintes té la
condició de víctima d'acord amb la Llei 2/2018 i, per tant, com
a tal ha de ser recordat, no imposant silencis i oblits, en funció
de la ideologia o el bàndol de la persona afectada. L'ocultació
d'aquests fets no sols és un falsejament de la història, és una
vulneració de la Llei, és una vulneració del principi d'igualtat,
és una basta utilització partidista de la llei.
Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, a través de la Direcció General de Memòria i
Reconeixement Democràtic, que procedeixi a la restauració del
monument que recordava el Sr. Francesc Gimier Sintes,
exalcalde, i que previ acord amb l'Ajuntament d'Es Castell,
aquest sigui col·locat en el cementiri de la població, lloc on van
succeir els fets.
Palma, a 5 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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G)
RGE núm. 2370/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a iniciar una campanya informativa sobre les
mascaretes com a residu perillós i incentivar-ne la recollida,
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, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Una de les conseqüències mediambientals més greus de la
pandèmia COVID-19 són les mascaretes tipus quirúrgic i les
FFP. Des que es va iniciar la pandèmia COVID-19 l'increment
en l'ús d'aquesta mena de mascaretes entre els ciutadans és
inversament proporcional al problema que creen com a residu
que afecta sobretot les nostres mars. I és només l'inici, és un
nou tipus de contaminació.
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exemplars. Un exemple d'això és el sultanat d'Oman que ha
posat en marxa un sistema segur de retirada de mascaretes.
Aquesta és també la recomanació de Greenpeace.
És per això que des del Grup Parlamentari Popular
presentem la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme una campanya de conscienciació sobre el
residu de la mascareta usada com un residu perillós per al
nostre ambient, tant a mitjans de comunicació com a escoles i
administracions públiques.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i les diferents administracions competents a establir un
mecanisme de recollida de mascaretes usades, amb galledes o
bosses específiques que serien repartides entre els ciutadans i
a les escoles, farmàcies o altres punts per facilitar la seva
deixalla.
Palma, a 5 de març de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

L'estimació que fan els especialistes és que tots els anys
entren a la Mediterrània fins a 570.000 tones de plàstic,
l'equivalents a 33.800 ampolles de plàstic per minut. Segons
això, a mitjan segle pot haver-hi a les nostres mars més plàstics
que peixos, segons els científics.
H)
Segons l'organització “Ocean Àsia” almenys 1.560 milions
de mascaretes poden haver acabat el 2020 en els oceans. És una
estimació a la baixa, perquè es calcula només que el 3% de les
fabricades. Així doncs, imaginem què significaria que un 3% de
les mascaretes venudes o utilitzades pels ciutadans a Balears el
2020 hagin pogut acabar a la mar.
El que ningú no esperava és aquesta nova amenaça que és
la marea de mascaretes. És una amenaça real per a la nostra
fauna marina, terrestre, ocells i a llarg termini per a la nostra
pròpia salut, ja que les mascaretes quirúrgiques utilitzen
habitualment polímers com el polipropilè o el polietilè i poden
trigar fins a 450 anys a descompondre's, acabant com a micro
plàstics a la nostra cadena alimentícia.
És indubtable que hi ha un problema de conscienciació de
la gent, com existeix amb una altra mena de residus. La gent
no és conscient que el plàstic i les mascaretes no desapareixen
en contacte amb el medi ambient. A més, cal educar en el tall
de les cintes d'elàstiques per evitar mals majors a la nostra
fauna. La majoria de plàstics i mascaretes que la gent tira al
carrer, a les voreres, acaben en la mar. A més en el cas de les
mascaretes hi ha el temor de recollir-les pel perill que això pot
comportar.
Cada vegada més, tenim exemples a través de bussos i
pescadors de l'existència d'aquesta nova contaminació COVID
a la nostra Mar Mediterrània, on queden dipositades, algunes
en els fons i altres embullades entre la nostra fauna que la pot
fins i tot portar a la mort.
Hi ha governs que ja estan començant a prendre mesures
amb campanyes de conscienciació, distribució de galledes o
bosses específiques per a la seva retirada i imposició de multes

RGE núm. 2371/21, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a accés just als productes de la menstruació, davant
la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
El cicle menstrual és molt desconegut per a les nostres
alumnes (i per a la gran majoria de dones): per què s'inicia, què
significa cada fase, què implica, quins canvis experimenta el
cos a cada cicle, com conèixer-lo, què pot ser signe d’alarma...
La regla està envoltada de tabús, com passa amb la sang
menstrual. Per recollir aquesta sang, el mercat ofereix tot un
seguit de productes per a la menstruació que són de vital
importància per a moltes dones. Nogensmenys, actualment
aquests productes no estan gravats al 4% com els productes de
primera necessitat, sinó al 10%, que és el mateix tipus que
s’aplica, per exemple, a les activitats turístiques. Si bé en
l’acord de govern de coalició signat entre el PSOE i Unidas
Podemos el desembre del 2019, es recollia la reducció de l’IVA
d’aquests productes, no s’ha aplicat en els pressuposts generals
de l’Estat per a 2021.
En canvi, alguns països del nostre entorn, com ara
Alemanya, recentment han reduït l’IVA que s’aplica a aquests
productes del 19% al 7%. En el cas d’Irlanda, el tipus que
s’aplicarà serà, a partir de 2022, del 0%. Per altra banda, a
Escòcia s’ofereixen gratuïtament aquests productes als edificis
públics.
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Si bé aquesta reducció del tipus d’IVA en els productes
com compreses o tampons podria suposar un alleugeriment
molt important per a totes les dones (es calcula que una dona
viu 450 períodes menstruals al llarg de la seva vida), per a
l’Estat suposaria una baixada en la recaptació relativament molt
baixa, que s’estima en 18 milions d’euros anuals.
Si bé la menstruació s’ha associat tradicionalment a
determinats productes com ara compreses i tampons, no és
menys cert que en els darrers anys estan cobrant més
importància alternatives, com ara les compreses de tela,
bragues menstruals i la copa menstrual.
L’objectiu d’aquesta proposta és doble: apoderar les dones
coneixent millor el seu cos i conscienciar sobre l’impacte
d’aquests productes en el medi ambient.
La nostra iniciativa se centra en la copa menstrual, que
presenta certs avantatges respecte dels productes més
tradicionals. Un dels seus avantatges més destacats és que
aquesta pot ser reutilitzada: una copa menstrual es pot arribar
a fer servir fins a cinc anys, a diferència de les compreses i els
tampons, que són productes d’un sol ús. El fet que aquest
producte pugui ser reutilitzat implica un benefici
mediambiental considerable (es calcula que les dones generen,
de mitjana, sis quilos anuals de residus de tampons i
compreses), però també un estalvi econòmic considerable.
Ara bé, aquests no són els únics avantatges de la copa
menstrual, que també té avantatges sobre la salut de la dona: no
provoca alteracions de la flora ni de la mucosa vaginal; no
deixa restes de fibres en la paret vaginal; i, com que no conté
productes químics com ara blanquejadors, el risc de patir
síndrome de xoc tòxica és molt menor que si s’usen tampons.
Finalment, cal destacar que la copa menstrual permet absorbir
més flux menstrual que compreses i tampons, a més que el fet
de dur-la posada no és incompatible amb mantenir relacions
sexuals.
En conseqüència, podria ser molt beneficiós que, des del
Govern de les Illes Balears, es posés en marxa un programa per
proporcionar una copa menstrual de forma gratuïta a totes les
joves que cursin primer d’ESO als centres educatius. D’aquesta
forma, s’aproparia aquest producte a totes les joves en un
moment pròxim a l’edat d’inici de la menstruació, amb tots els
avantatges sobre la salut d’aquestes joves i per al medi ambient.
Aquest programa hauria d’anar acompanyat d’una
campanya informativa sobre els avantatges de la copa
menstrual respecte d’altres productes de menstruació
tradicionals, indicacions sobre el seu ús, talles, i amb totes les
advertències sobre la reacció que pot produir en les persones
al·lèrgiques al làtex, entre d’altres.
A més a més, aquesta campanya ha d’ajudar a resoldre els
dubtes, en un clima de confiança, de les alumnes envers el seu
cicle i mostrar les alternatives per tenir cura de si mateixes.
Hem de pensar que l'alumnat femení coneix molt menys el seu
cos que l'alumnat masculí, i sempre és més senzill triar una
compresa o un tampó que es tira, que una copa (en el sentit que
et posa al davant el tabú de la sang que no es mostra mai).
A la vegada, seria molt interessant fer extensiva aquesta
iniciativa a totes les alumnes de secundària, ja que les alumnes

de cursos superiors es coneixen millor, tenen experiència amb
la regla, el que implica tenir-la, les primeres vegades, la manca
de comunicació envers aquest tema i el tabú que suposa.
El que seria desitjable és que es poguessin ajuntar alumnes
de diferents cursos per tal que parlessin entre elles i
compartissin les seves experiències, sota la mirada d’una
professional sanitària per tal que els pugui explicar el perquè i
com fer-ho millor, per elles i pel planeta.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt presenta
la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i posar en marxa un programa als
centres d’Educació Secundària Obligatòria de les Illes Balears
mitjançant el qual es proporcioni una copa menstrual de forma
gratuïta a totes les joves que cursin el primer curs de
l’esmentada etapa educativa.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acompanyar el programa indicat en el punt
anterior d’una campanya informativa sobre els avantatges dels
diferents productes d’higiene femenina sostenibles (copa
menstrual, braga menstrual, compreses de tela…) respecte
d’altres productes de menstruació tradicionals, indicacions
sobre el seu ús, talles, i amb totes les advertències sobre la
reacció que pot produir a les persones al·lèrgiques al làtex,
entre d’altres.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a reduir el tipus d’IVA que s’aplica als
productes de menstruació al 4%.
Palma, a 5 de març de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán
La portaveu
Sílvia Tur i Ribas

I)
RGE núm. 2373/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport a la campanya de SOS Turisme, davant la
Comissió de Turisme i Treball.
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 sector turístic de les Illes Balears fa més d'un any que es
troba congelat per les mesures sanitàries imposades pel Govern
central i pel Govern balear per pal·liar els efectes de la
pandèmia de la COVID-19.
Tant el turisme nacional com el turisme internacional s'han
vist afectats directament per les restriccions de mobilitat
establertes pels diferents governs, d'Espanya i de la resta del
món.
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A causa de la gran demanda de vacunes, i malgrat existir
diversos laboratoris que han aconseguit formular aquestes
vacunes, la seva mancança es fa molt palesa a les nostres illes.
Tant el sector turístic, com la ciutadania en general,
reclamen una via preferent de vacunació a Balears per
aconseguir una immunitat ràpida, que permeti a aquesta
comunitat ser una destinació turística segura, i aconseguir una
recuperació econòmica a tots els nivells.
Aquesta recuperació econòmica no tan sols depèn
d'aconseguir una immunitat comunitària, sinó que també és
important que els poders públics prenguin una sèrie de mesures
i modificacions legislatives que afavoreixin aquesta
recuperació. És més necessari que mai realitzar una baixada
d'impostos que afecten el sector turístic i que ajudarien a evitar
tancaments d'empreses i negocis, avui summament castigats per
les restriccions.
Sense un pla nacional que estableixi les pautes i línies de la
recuperació turística a Espanya, a les Illes Balears no hem de
cessar en les reivindicacions perquè, des de tots els àmbits
institucionals, s'apliquin mesures que ens tornin posicionar com
una destinació preferent a la Mediterrània.
A causa d'aquesta greu situació que sofreixen les Illes
Balears, han sorgit moviments socials i empresarials, com SOS
TURISME, que reclamen una acció eficaç, clara i coordinada
dels poders públics per controlar la pandèmia, que s'incrementi
la transparència i les decisions es prenguin col·legiadament
amb els sectors afectats.
Més de 800 entitats i empreses s'han adherit ja a la
campanya SOS TURISME, que en el seu manifest reclama,
prioritzant sempre la salut, un Pla de rescat del sector turístic
i actuacions institucionals que propiciïn la tan necessària
recuperació del turisme, que generi en els mercats emissors la
confiança de ser una destinació sanitària segura i
experimentada, que ofereix una qualitat i seguretat turística
d'alt nivell.

J)
RGE núm. 2374/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport a la campanya de SOS Esports, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Des de l'àmbit esportiu, ha sorgit un moviment social, SOS
ESPORT encapçalat pels principals clubs de diferents esports,
que reclamen una revisió de les restriccions d’acord amb la
situació sanitària actual i una equiparació de mesures respecte
d'altres sectors socials o culturals, en els quals es permet
l’activitat amb aforaments limitats. Aquest sector, tant els clubs
d'elit com l'esport base, suposen un gran benefici per a la salut
i el desenvolupament personal dels nostres joves, i avui, es
troba en perill, ja que la desconnexió que han provocat la
pandèmia i les restriccions poden fer perillar la viabilitat
econòmica de molts d'ells.
Les institucions han d'escoltar les reivindicacions d'aquests
moviments ciutadans, i donar suport amb mesures efectives a
aquests sectors afectats, per aconseguir que les polítiques que
es duguin a terme resultin eficaces i no quedin només en intents
de recuperació però sense resultats reals.
Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears s'addereix i manifesta el
seu suport a la campanya de SOS ESPORTS i insta el Govern
de les Illes Balears i la resta d'institucions de les Illes Balears
a prendre totes les mesures necessàries al seu abast, per
protegir les entitats i els clubs esportius de la nostra comunitat
autònoma.
Palma, a 5 de març de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

Les institucions han d'escoltar les reivindicacions d'aquests
moviments ciutadans, i donar suport amb mesures efectives a
aquests sectors afectats, per aconseguir que les polítiques que
es duguin a terme resultin eficaces i no quedin només en intents
de recuperació però sense resultats reals.
Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears s'addereix i manifesta el
seu suport a la campanya SOS TURISME i al seu manifest, i
insta el Govern de les Illes Balears i la resta de institucions de
les Illes Balears a aplicar totes les mesures que estiguin al seu
abast per afavorir el compliment de les reivindicacions del
sector turístic, per aconseguir la seva recuperació dins 2021.
Palma, a 5 de març de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
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K)
RGE núm. 2376/21, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a reivindicació del manteniment de les
seus d'Air Europa i Madrid juntament a propostes de
manteniment dels llocs de feina, 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 Unidas Podemos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Ateses la situació actual
d'Air Europa i la necessitat de posar en marxa mesures urgents
per al manteniment de les seves seus a les Illes Balears i
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Madrid juntament amb la importància que es mantenguin els
llocs de feina.
Air Europa, l'aerolínia del grup Globalia, va ser rescatada
el passat octubre per la Societat Espanyola de Participacions
Industrials (SEPI) per 475 milions. Posteriorment, el gener de
2021, Iberia, aerolínia del grup International Airlines Group
(IAG), va tancar la compra d'Air Europa al grup Globalia per
un import de 500 milions d'euros a pagar en sis anys.
El passat 21 de desembre, el Grup Parlamentari Unidas
Podemos va registrar una iniciativa al Parlament de les Illes
Balears on reclamava que el rescat amb diners públics
d’aquesta empresa dugués aparellada la protecció dels llocs de
feina. Això afecta i afectarà les 1.500 famílies que, de manera
directa, depenen d’Air Europa a la nostra comunitat autònoma.
Aquesta PNL es va defensar a la Comissió de Turisme i Treball
el mes de febrer i va comptar amb el vot favorable de tots els
grups polítics de la cambra, a excepció del Partit Popular.
L'aerolínia d'IAG ha indicat recentment que "en el curt
termini" té intenció d'iniciar converses amb la SEPI sobre les
condicions no financeres associades al rescat. D'aquesta
manera, els termes revisats de l'acord estan condicionats a una
negociació satisfactòria entre ambdues parts, segons ha indicat
IAG a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Ateses la situació pandèmica i la greu crisi econòmica als
sectors aeronàutic i turístic derivada de les restriccions
imposades a la mobilitat, del tancament de fronteres i dels
confinaments regionals, és possible que les negociacions
d’IAG/SEPI es fonamentin en una reducció considerable de la
massa salarial d’Air Europa que es pot traduir en una minva en
la quantitat i la qualitat de l’ocupació de l’aerolínia
-especialment a les Illes Balears.
Per tot l’abans exposat, des del Grup Parlamentari Unidas
Podemos presentem les següents propostes de resolució.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a:
1. Convocar a les parts negociadores a una mesa informativa
per fer un seguiment actiu de l’estat de la qüestió.
2. Reivindicar enfront de tercers (Iberia, IAG i SEPI) el
manteniment de les actuals seus d’Air Europa a les Illes Balears
i Madrid.
3. Establir conjuntament amb els sindicats un possible pla de
reubicació de treballadores i treballadors que es puguin veure
afectats per ajustaments de plantilla.
Palma, a 5 de març de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz
El portaveu
Alejandro López i Soria

L)
RGE núm. 2382/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a ordenació dels
aeroports consensuada amb les institucions competents en
matèria territorial i urbanística i manteniment de la zona
verda a Son Bonet, davant la Comissió de Medi Ambient i
Territori.
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 pel procediment d'urgència.
Com diu la Carta Europea de l'Ordenació Territorial,
l'ordenació territorial és a la vegada una disciplina científica,
una tècnica administrativa i una política concebuda com un
enfocament interdisciplinari i global, l'objectiu del qual és un
desenvolupament equilibrat de les regions i l'organització física
de l'espai segons un concepte rector.
D'acord amb la Llei 14/2000, d'ordenació territorial, forma
part de la funció d'ordenació territorial ordenar les
infraestructures, les instal·lacions, els equipaments i els serveis,
i definir-ne els criteris de disseny, les característiques
funcionals i la localització, de manera que s’aconsegueixi una
configuració racional d’aquests elements estructurants a les
diferents illes. També forma part de l'ordenació territorial:
establir un sistema de coordinació de les diferents polítiques
sectorials dels diversos òrgans de l’administració, de manera
que se n’asseguri la integració en una visió de conjunt dels
problemes territorials.
D'acord amb la Llei 12/2017, d'urbanisme, l’activitat
urbanística és una funció pública que dissenya el model
territorial local i determina les facultats i els deures del dret de
propietat del sòl; l’exercici de les competències urbanístiques
ha de garantir, conforme a l’interès general, harmonitzant els
requeriments de l’economia, l’ocupació, el benestar i la cohesió
social, la igualtat d’oportunitats i el tracte de dones i homes, els
nous usos del temps, la salut, la seguretat de les persones, la
cultura, la identitat i el patrimoni, i la protecció del medi
ambient, contribuint a la prevenció i a la reducció de la
contaminació. Correspon als plans urbanístics definir i ordenar
l'estructura general i orgànica del territori on s'inclouen els
sistemes generals d'equipament i infraestructures.
Els aeroports són un dels grans sistemes generals ubicats en
el territori, especialment a les illes on configuren el sistema
general de comunicació externa per antonomàsia. Com tot
equipament o infraestructura s'ha d'aconseguir que la seva
implantació i funcionament respongui a una ordenació global
que harmonitzi i equilibri el territori, que s'integri dins una
visió de conjunt racional i generadora de mútues sinergies. Els
aeroports estan al servei de l'espai en què s'ubiquen, en el cas
de Balears al servei de cada una de les illes. En aquest sentit
resulta absurd que els aeroports prenguin decisions
estratègiques al marge de l'ordenació territorial i urbanística i
ignorant als poders públics competents en aquestes àrees.
Resulta, però, que el règim jurídic dels aeroports a l'Estat
espanyol no té prou present la seva integració dins l'ordenació
territorial i urbanística general. En aquest sentit és paradigmàtic
l'article 166 de la Llei 13/1996, de mesures fiscals,
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administratives i de l'ordre social que, entre altres coses,
eximeix de qualsevol classe de llicència totes les obres
(construcció, reparació, conservació) que es faci als aeroports
d'interès general i estableix que els plans generals i els altres
instruments generals d'ordenació urbana qualificaran els
aeroports i la seva zona de serveis com a sistema general
aeroportuari i no podran incloure determinacions que suposin
interferència o pertorbació en l'exercici de les competències
d'explotació aeroportuària. Així, l'ordenació aeroportuària
d'acord amb aquest precepte i amb el Reial decret 2591/1998,
sobre ordenació dels aeroports d'interès general i la seva zona
de servei, gira al voltant de dos grans instruments: el Pla
Director i el Pla Especial.
El Pla Director de cada aeroport defineix les grans
directrius d'ordenació i desenvolupament delimitant la zona de
servei, les superfícies necessàries per a l'execució de les
activitats de tràfic i transport aeris; estada, reparació i
subministrament a les aeronaus; recepció o despatx de
passatgers i a les empreses de transport aeri; accés i
estacionament de vehicles i, en general, totes aquelles que
siguin necessàries per a la millor gestió de l'aeroport. Aquests
plans directors també delimiten els espais de reserva que
garanteixin la possibilitat de desenvolupament i expansió de
l'aeroport. Els plans directors els redacta AENA i els aprova el
Ministeri de Foment, dins el procediment existeix l'exigència
de sol·licitar un informe a les administracions competents en
matèria territorial i urbanístic, un informe que ni tan sols és
vinculant.
El Pla Especial de cada aeroport també el formula AENA,
el tramita i aprova l'administració urbanística competent, si bé
perquè es pugui produir l'aprovació definitiva es requereix la
conformitat d'AENA. En cas de discrepància entre AENA i
l'administració urbanística qui decideix és el Consell de
Ministres. En el cas que no s'hagi aprovat el pla especial les
obres a l'aeroport només s'han d'ajustar al Pla Director.
Del que s'ha exposat resulta una conclusió evident: la visió
de l'administració competent en matèria aeroportuària en tot cas
s'imposa a la visió de les administracions competents en
matèria d'ordenació territorial i urbanisme. Resultant indiferent
si les decisions que s'adopten a l'aeroport són incongruents i
desequilibren el territori al qual serveix aquest sistema general.
La irracionalitat és evident en lloc d'establir la necessària
integració de les decisions aeroportuàries dins la visió global i
conjunta de l'ordenació territorial i urbanística i la necessària
supeditació de l'aeroport a la zona geogràfica a la qual dóna
servei, el que es fa és disposar que l'aeroport pot ser un element
inconnex i pertorbador, si així ho considera la visió
estrictament aeroportuària.
En el cas de l'illa de Mallorca resulta que el Pla Director de
l'Aeroport de Palma es va aprovar per Ordre del Ministre de
Foment de 5 de setembre de 2001 (BOE 14-09-2001) i el Pla
Director de l'Aeroport de Son Bonet es va aprovar per Ordre
del Ministeri de Foment de 31 d'agost de 2011 (BOE
26-09-2011).
Segons informacions aparegudes, AENA podria tenir
intenció d'implantar nous usos, fins i tot s'ha parlat d'usos
hotelers o d'estada, a l'Aeroport de Palma. A més, resulta que
AENA pretén fer un parc fotovoltaic que es troba en tramitació
a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic del Govern
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balear i que suposaria anar en contra del planejament urbanístic
de Marratxí, que a una part dels terrenys hi preveu un espai
lliure públic que ja fa estona que és utilitzat pels veïnats de la
zona i que és un espai imprescindible per a l'esponjament, la
qualitat urbanística i el lleure de la ciutadania del municipi. És
inacceptable que AENA pugui tirar endavant decisions que van
en contra de la voluntat manifestada clarament, en aquest darrer
cas per l'Ajuntament de Marratxí i pel Consell de Mallorca. La
disponibilitat de zones verdes públiques és un imperatiu
imprescindible per materialitzar un desenvolupament sostenible
i cohesionat de les ciutats.
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 a modificar la normativa reguladora de l'ordenació dels
aeroports d'interès general a fi i efecte que la visió global i
equilibrant de les administracions competents en ordenació del
territori i urbanisme sigui vinculant i AENA no pugui realitzar
transformacions dins els aeroports sense comptar amb el
vistiplau de les institucions municipals i autonòmiques.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
a no aprovar o tirar endavant cap pla director, pla especial o
obres de nova construcció o canvi d'ús sense comptar amb la
conformitat de les institucions municipals i autonòmiques com
a administracions competents en urbanisme i ordenació
territorial.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
a desistir de la realització del camp 1 del parc fotovoltaic a
l'Aeroport de Son Bonet i destinar els terrenys a sistema
general d'espai lliure públic com estableix el planejament
urbanístic de Marratxí.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a denegar la declaració de projecte industrial
estratègic de la planta fotovoltaica de Son Bonet.
Palma, a 7 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 13755/20, del 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 (4).
Uns dels sis grans objectius de l’estratègia per a
desenvolupar el paquet de 25 accions en matèria d’habitatge és
la de guanyar agilitat administrativa.
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Les principals línies d’actuació d’aquest objectiu:
• Projectes de desenvolupament d’habitatges de titularitat
pública. Les llicències d’obra HPO pública podran ser
aprovades pel Consell de Govern.

S’incrementen les ajudes al lloguer. Hi ha hagut un
progressiu increment de les ajudes de lloguer. Hi ha hagut un
progressiu increment de les ajudes de lloguer respecte de la
passada legislatura.

• Desenvolupament de sòl públic per a la construcció
d’habitatge regulat. Els instruments de gestió dels sòls de
titularitat pública per a la construcció d’habitatge regulat
podran ser aprovats directament pel Consell de Govern.

Una altra mesura és la cessió d’hpo a serveis socials per
situacions d’extrema necessitat. Es tracta d’un acord de
col·laboració entre l’IBAVI i Serveis Socials. L’IBAVI cedirà
un paquet d’HPO a Serveis Socials per aquelles persones en
situacions de vulnerabilitat extrema.

• Col·laboració amb els col·legis professionals. Es
possibilitarà la col·laboració entre Ajuntaments i Col·legis
Professionals per l’agilitació administrativa en la tramitació de
llicències urbanístiques.

Finalment, la reducció dels règims d’habitatge protegit al
règim general únic. Desapareix el règim que permetia fer HPO
a preus més alts. Ja no hi haurà un règim concertat pels HPO
privats. Tots seran de règim general a un preu més assequible.

• Tramitació amb recursos hídrics. Es clarifica quins són els
supòsits on no és necessari l’autorització de Recursos Hídrics.
Es defineix un règim específic per a promotors perquè la
tramitació sigui més àgil. Aquestes tramitacions fan referència
a zones de policia hidràulica (inundables, potencialment
inundables, etc.).

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

Ordre de Publicació
C)

• Creació d’una mesa d’agilitació administrativa en matèria
de tramitació urbanística. L’objectiu és definir i fixar noves
mesures per a reduir els terminis administratius. És un nou
espai de diàleg i trobada entre Govern, ajuntaments (FELIB),
consells insulars i col·legis professionals.
Palma, 28 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació

A la Pregunta RGE núm. 13757/20, del 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 (6).
Pel que fa a la consolidació del corpus normatiu, esmentar
les dues principals línies d’actuació:
Regulació del sector immobiliari. S’exigirà l’acreditació de
formació, solvència econòmica i la inscripció en el règim
públic amb l’objectiu de defensar els consumidors i evitar
l’intrusisme.

B)
A la Pregunta RGE núm. 13756/20, del 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 (5).

Completar el desenvolupament reglamentari de la Llei
d’habitatge.
Palma, 28 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Uns dels sis grans objectius de l’estratègia per a
desenvolupar el paquet de 25 accions en matèria d’habitatge és
articular mecanismes per a respondre als casos de
vulnerabilitat.

Ordre de Publicació
D)

Per una banda, l’obligació dels grans tenidors d’oferir
lloguer social. Els grans tenidors estan obligats a oferir un
lloguer social -no pot superar el 30% dels ingressos- abans
d’iniciar un procediment de desnonament.
La creació d’una mesa interinstitucional de vulnerabilitat en
matèria d’habitatge. Per atendre els casos urgents de
desnonaments i situacions de vulnerabilitat en matèria
d’habitatge millorant així la coordinació entre les institucions.
També s’aposta pels sectors socials destinataris d’habitatge
dotacional. Aquests, aniran destinats a col·lectius especialment
vulnerables:
• Joves
• Gent gran
• Persones amb necessitats socials derivades de la violència
de gènere, processos de desnonament o anàlegs.

A la Pregunta RGE núm. 13791/20, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estat d'execució de la instal·lació de parc
fotovoltaic per a autoconsum a les pèrgoles de l'aparcament
del Port Exterior de Ciutadella.
El projecte d’instal·lació del parc fotovoltaic per
autoconsum a les pèrgoles de l’aparcament del port exterior de
Ciutadella ja ha finalitzat la seva execució i les obres estan
concloses.
Palma, 19 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons
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Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 14054/20, de la diputada
Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a vehicle utilitzat per a l'enviament de
residus sanitaris des de Mallorca cap a la península el 2018.
Aquests vehicles han de complir amb les condicions
exigibles per a la recollida i transport per aquest tipus de
residus segons el decret 136/1996, de 5 de juliol, d’ordenació
de la gestió dels residus sanitaris a la comunitat autònoma de
les Illes Balears i l’anterior Decret 180/2015, de 13 de març,
pel qual es regula el trasllat d residus a l’interior del territori de
l’estat.
D’acord amb la normativa sectorial d’aplicació vigent en
matèria de transports de mercaderies perilloses per carretera,
aquests vehicles han d’estar convenientment homologats i
autoritzats per a la realització d’aquesta activitat.
Palma, 5 de febrer de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
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Una vegada exhaurit el termini de presentació d’ofertes (dia
4 de març de 2019) no es va presentar cap oferta i, en
conseqüència, el Consell d’Administració d’ABAQUA va
acordar declarar deserta la licitació.
En data 10 de maig de 2019 el Tribunal Central de
Recursos Contractuals va remetre a l’Agència Resolució núm.
547/2019, de 30 d’abril de 2019, que desestimava el recurs
interposat contra els plecs de la licitació.
A la vista de la situació i de la manca d’ofertes, es va
considerar adient la revisió de la documentació tècnica a
l’objecte de clarificar, actualitzar i millorar certs aspectes de la
documentació per als potencials licitadors, i adaptar el
pressupost base de la licitació del servei. Realitzades les
oportunes adaptacions, el Consell d’Administració d’ABAQUA
va acordar iniciar un nou expedient de contractació del Servei
de condicionament, la retirada, el transport i la disposició finals
dels llots acumulats a les llacunes de l’EDAR de Ferreries (TM
de Ferreries, Menorca), amb un import màxim d’1.950.000,00
exclòs l’IVA (2.359.500,00€ l’IVA inclòs) i un termini estimat
d’execució de 12 mesos.
Després dels canvis motivats per les eleccions
autonòmiques del mes de maig de 2019, es va reprendre la
tramitació de l’expedient.

F)
A la Pregunta RGE núm. 14656/20, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a aqüífer de Migjorn (Menorca) (1).

Dia 13 de setembre de 2019 el Consell de Govern va
acordar autoritzar la despesa corresponent al Servei, en els
termes establerts a la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la CAIB.

Actualment es troba en licitació.
Palma, 19 de gener de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
G)
A les Preguntes RGE núm. 14667 i 14668/20, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a retirada de fangs
contaminants de l'antiga estació depuradora de Ferreries
(Menorca) (1 i 2).
La licitació de l’expedient de contractació del Servei de
condicionament, retirada, transport i disposició final dels llots
acumulats a les llacunes de l’Edar de Ferreries (Menorca) amb
un pressupost base de licitació de 1.650.000,00€, sense l’IVA,
va ser publicada dia 31 de gener de 2019 per l’Agència Balear
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental a la Plataforma de
Contractació del Sector Públic i al DOUE.
En data 19 de febrer de 2019, el Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals va anunciar la presentació del
recurs especial en matèria de contractació interposat per una
empresa contra els plecs del servei licitat. Dia 4 de març de
2019 el Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals va remetre a l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental resolució d’adopció de mesura provisional
consistent en la suspensió del procediment fins a la resolució
del recurs.

Dia 16 de setembre de 2019, l’òrgan de contractació va
aprovar la despesa de 1.950.000,00€, sense IVA, el plec de
bases particulars i els plecs de prescripcions tècniques del
contracte, ordenant la tramitació de l’expedient mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
La licitació es va publicar novament en el perfil del
contractant i el DOUE i el termini de presentació d’ofertes
electròniques va finalitzar dia 25 d’octubre de 2019. Únicament
es va presentat a la licitació una sola oferta.
Una vegada revisada per la Mesa la documentació i
obtinguts els informes tècnics de valoració de les ofertes
avaluables mitjançant judici de valor, dia 22 de novembre de
2019, es va dur a terme en acte públic l’obertura de l’oferta
avaluable mitjançant fórmula.
Revisada la documentació preceptiva presentada pel
proposat com adjudicatari, l’òrgan de contractació dia 16 de
gener de 2020 va resoldre l’adjudicació del contracte de servei
pel condicionament, retirada, transport i disposició final dels
llots acumulats a les llacunes de l’EDAR de Ferreries,
Menorca, a favor de l’empresa M. POLO S.L., per un import de
1.949.000,00€ sense IVA, per ser l’oferta més avantatjosa
d’acord amb els criteris de valoració de la licitació.
El 14 de febrer de 2020 es va signar el contracte de
referència, adjudicat a M. POLO, SL. El termini d’execució del
contracte és de 12 mesos, a comptar des del dia 2 de març de
2020. El termini contractual inicial acabava el 3 de març de
2021.
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Aquests termini inclou els següents terminis parcials
(clàusula TERCERA del contracte):
“...
- Treballs previs i autoritzacions addicionals: Dos mesos
(2 mesos)
- Tramitació
- Condicionament, retirada, transport i disposició final:
Nou mesos (9 mesos)
- Condicionament final de la parcel·la: Mig mes (0,5
mesos)
- Lliurament i tramitació de la documentació final davant
els organismes competents per a la complerta culminació
del corresponent expedient: mig mes (0,5 mesos)
Una vegada realitzats els treballs previs, elaborada la
documentació preceptiva i sol·licitades les autoritzacions
addicionals associades es realitzarà una interrupció
temporal del termini d’execució contractual fins a comptar
amb la totalitat de llicències, autoritzacions i permisos.
...”
El passat 18 de març de 2020, amb efectes a 15 de març de
2020, es va signar una Acta de suspensió temporal del servei,
motivat per l’entrada en vigor de l’estat d’alarma a causa de la
COVID-19 (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo), pel qual
es suspenien i s’interrompien els terminis per la tramitació dels
procediments de les entitats del Sector Públic (disposició
addicional tercera).
El 15 de maig de 2020, amb efectes a partir de dia 18 de
maig de 2020, es va signar l’Acta de represa del servei, en base
a la publicació del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, pel
qual s’aixecaven les suspensions dels termes i la interrupció
dels terminis del procediment de contractació promoguts per
entitats pertanyents al Sector Públic. La nova data de
finalització del servei era el 6 de maig de 2021, és a dir,
quedaven 10 mesos per l’execució de la totalitat del servei.
Durant els primers mesos del contracte, l’adjudicatari (M.
POLO, S.L.), ha efectuat diversos treballs previs i elaborats els
documents per sol·licitar les autoritzacions necessàries a la
Direcció General de Residus de la CAIB, corresponents a la
primera fita associada als terminis parcials del contracte
(Treballs previs i autoritzacions addicionals: dos mesos (2
mesos).
El passat 6 de juliol de 2020, l’adjudicatari va efectuar les
següents sol·licituds:
• Sol·licitud d’autorització d’operador de residus
• Sol·licitud d’autorització d’instal·lació de gestió de residus
no permanents
• Sol·licitud d’ampliació de transportista de residus
En conseqüència, en aplicació de la clàusula TERCERA del
contracte, el termini d’execució queda automàticament
interromput, fins a obtenir les autoritzacions sol·licitades. Una
vegada s’hagin obtingut aquestes autoritzacions, tornarà a
comptar el termini contractual restant (deu mesos), i establirà
la nova data de finalització.
A dia d’avui, no es pot preveure una data concreta de
represa del servei, ja que depèn de l’emissió de les
autoritzacions sol·licitades.

Als efectes de previsió de despesa, es considera que aquesta
tindrà lloc a les anualitats corresponents als anys 2021 i 2022.
Palma, 29 de gener de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 15170/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a albergs juvenils en funcionament a l'illa
d'Eivissa.
Arran del traspàs de les competències en matèria de
joventut i lleure al Consell d’Eivissa l’any 2006 les tasques
relatives a la inscripció i control de les instal·lacions juvenils
corresponen a cada consell insular.
Una vegada inscrita la instal·lació juvenil en el cens insular
corresponent, aquest comunica la inscripció a la Conselleria
d’Afers Socials i Esports, concretament a la Direcció General
de la Infància, Joventut i Famílies, perquè l’anoti en el Cens
autonòmic.
A dia d’avui no consta en el Cens d’Instal·lacions juvenils
de les Illes Balears la inscripció de cap alberg juvenil a Eivissa.
No obstant això, a la Direcció General d’Infància, Joventut
i Famílies li consta l’existència de l’alberg juvenil Amistat
Hostel a la localitat de Sant Antoni de Portmany.
Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 15171/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a albergs juvenils en funcionament a l'illa
de Formentera.
Arran del traspàs de les competències en matèria de
joventut i lleure als consells insulars les tasques relatives a la
inscripció i control de les instal·lacions juvenils corresponen a
cada consell insular.
Una vegada inscrita la instal·lació juvenil en el cens insular
corresponent, aquest comunica la inscripció a la Conselleria
d’Afers Socials i Esports, concretament a la Direcció General
de la Infància, Joventut i Famílies, perquè l’anoti en el Cens
autonòmic.
A dia d’avui no consta en el Cens d’Instal·lacions juvenils
de les Illes Balears la inscripció de cap alberg juvenil a
Formentera.
Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez
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J)

L)

A la Pregunta RGE núm. 15172/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a albergs juvenils en funcionament a l'illa
de Mallorca.

A la Pregunta RGE núm. 15174/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a usuaris que han tengut els albergs
juvenils a l'illa d'Eivissa durant el 2019 i el 2020.

Arran del traspàs de les competències en matèria de
joventut i lleure al consells insulars les tasques relatives a la
inscripció i control de les instal·lacions juvenils corresponen a
cada consell insular.

La Direcció General de la Infància, Joventut i Famílies no
disposa de les ades de persones usuàries dels albergs juvenils.

Una vegada inscrita la instal·lació juvenil en el cens insular
de cada territori, aquest comunica la inscripció a la Conselleria
d’Afers Socials i Esports, concretament a la Direcció General
de la Infància, Joventut i Famílies, perquè l’anoti en el Cens
autonòmic.
A dia d’avui no consta en el Cens d’Instal·lacions juvenils
de les Illes Balears hi figuren els albergs juvenils següents a
l’illa de Mallorca:
Central Hostel Palma, Urban Hostel Palma, Pura Vida
Hostel, Sa Fita backpackers, Alberg Juvenil Hostel
Fleming, Alberg Juvenil Palma Port Hostel, sport and life,
Alberg juvneil Hostel Sóller-Ca Ses Madrines, Alberg
Juvenil i Hostel, We Hostel Palma alberg juvenil.

Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 15175/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a usuaris que han tengut els albergs
juvenils a l'illa de Formentera durant el 2019 i el 2020.
No consta que a l’illa de Formentera hi hagi cap alberg
juvenil.
Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
N)
Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 15173/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a albergs juvenils en funcionament a l'illa
de Menorca.

A la Pregunta RGE núm. 15176/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a usuaris que han tengut els albergs
juvenils a l'illa de Mallorca durant el 2019 i el 2020.
La Direcció General de la Infància, Joventut i Famílies no
disposa de les dades de persones usuàries dels albergs juvenils.

Arran del traspàs de les competències en matèria de
joventut i lleure als consells insulars les tasques relatives a la
inscripció i control de les instal·lacions juvenils corresponen a
cada consell insular.
Una vegada inscrita la instal·lació juvenil en el cens insular
corresponent, aquest comunica la inscripció a la Conselleria
d’Afers Socials i Esports, concretament a la Direcció General
de la Infància, Joventut i Famílies, perquè l’anoti en el Cens
autonòmic.
A dia d’avui, en el Cens d’Instal·lacions juvenils de les Illes
Balears hi figura l’alberg juvenil Hostel Menorca i l’alberg de
Sa Vinyeta.
Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 15177/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a usuaris que han tengut els albergs
juvenils a l'illa de Menorca durant el 2019 i el 2020.
La Direcció General de la Infància, Joventut i Famílies no
disposa de les dades de persones usuàries dels albergs juvenils.
Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez
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P)
A la Pregunta RGE núm. 15178/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a casal de colònies de Ca N'Arabí.
La Casa de Colònies de Ca N’Arabí es troba ara mateix
tancada pendent de l’execució de diverses reformes. Dins el
2021 es tornarà a reobrir la instal·lació.
Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 15179/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a entitats juvenils que han rebut
subvenció per part de la Direcció General de Joventut el
2015.
Les ajudes que tradicionalment atorgava la direcció general
de joventut per donar suport a les activitats i al manteniment de
les entitats juvenils i les entitats prestadores de serveis a la
joventut de Mallorca es varen suspendre el 2011 i no es van
recuperar fins l’any 2016.
Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 15180/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a entitats juvenils que han rebut
subvenció per part de la Direcció General de Joventut el
2016.
En data de 12 de juliol de 2016 es va publicar en el BOIB
la Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i
Esports de dia 6 de juliol de 2016 per la qual s’estableix la
convocatòria de subvencions per a dur a terme projectes
habituals i/o puntuals d’activitats en matèria de joventut (Línia
A) i per al manteniment de les entitats juvenils (Línia B) amb
una dotació de 100.000,00€.
Les entitats beneficiàries varen ser les següents en la
modalitat A (activitats) i B (manteniment). En data de 12 de
juliol de 2016 es va publicar en el BOIB la Resolució de la
consellera de Transparència, Cultura i Esports de dia 6 de juliol
de 2016 per la qual s’estableix la convocatòria de subvencions
per a dur a terme projectes habituals i/o puntuals d’activitats en
matèria de joventut (Línia A) i per al manteniment de les
entitats juvenils (Línia B), amb una dotació de 100.000,00€.
Les entitats beneficiàries varen ser les següents:
582,47€
ASDICA ONL (Associació de persones amb discapacitat de
Calvià)
A
2.376,00€

Creu Roja Joventut

A
1.600,00€
B
997,23€
Projecte socioeducatiu Naüm Germanes de la Caritat de Sant
Vicenç de Paül
A
1.800,10€
B
1.163,43€
Lleure Actiu
A
3.000,00€
Centre d’Estudis de l’Esplaia
A
2.529,77€
B
1.551,25€
Fundació Rana
A
3.000,00€
Fundació María Ferret-Escoltisme i Guiatge de Mallorca
A
2.582,47€
Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGM)
Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca B00GO26
A
1.791,92€
B
664,82€
(MEGM) Agrupament Reina Constanza B004G027
A
2.345,31€
(MEGM) Agrupament Pedra Viva B010G033
A
3.000,00€
(MEGM) Agrupament Terra de Pous B016G039
A
2.529,77€
(MEGM) Agrupament Capità Angelats B006G029
A
2.029,08€
(MEGM) Agrupament Soca Arrel B014G037
A
3.000,00€
Fundació Natura Parc
A
2.912,00€
Acción Balear
A
1.720,69€
B
554,02€
Societat cooperativa d’iniciativa social i formació ocupacional
jovent
A
3.000,00€
B
1.495,84€
Associació Fullarasca
A
3.000,00€
B
1.495,84€
Club Esplai Jovent
A
3.000,00€
B
1.772,85€
Organització Juvenil Espanyola (OJE)
(OJE) Azimut B023G060
A
2996,75€
B
720,22€
(OJE) Projecte Regional B023G060
A
3.000,00€
B
831,02€
(OJE) Olympus B023G060
A
3.000,00€
B
997,23€
Associació Juvenil Bono Ventura
A
3.000,00€
Espiral-Entitat prestadora de Serveis
A
3.000,00€
B
1.939.06€
Club d’esplai utopia jovent
A
3.000,00€
B
775,62€
Grup Infantil i Juvenil Nàufraga
A
3.000,00€
Federació de persones sordes de les Illes Balears
A
2.951,40€
B
1.329,64€
Fundació Joventut idente A
2.000,00€
B
609,42€
Grup d’Esplai El Cercle A
3.000,00€
B
1.329,64€
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Aviació a les aules
A 3.000,00€
Joves de Mallorca per la llengua
A
2.830,00€
Ben Amics Associació LGTBI de les Illes Balears
B
1.052,63€
Escoltes i Guies de Mallorca
B
720,22€
Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 15181/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a entitats juvenils que han rebut
subvenció per part de la Direcció General de Joventut el
2017.
En data 26 de gener de 2017 es va publicar en el BOIB la
Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports
de dia 19 de gener de 2017 per la qual s’estableix la
convocatòria de subvencions per a dur a terme projectes
habituals i/o puntuals d’activitats en matèria de joventut (Línia
A) i per al manteniment de les entitats (Línia B), amb una
dotació de 150.000,00€.
Podeu consultar les entitats beneficiàries en aquest enllaç.
Així mateix, el 22 de juliol es va publicar en el BOIB la
convocatòria de subvencions de la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports, per dur terme projectes d’intervenció,
recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de
joventut en l’àmbit de les Illes Balears, corresponents a
l’exercici 2017, amb una dotació de 100.000,00€.
Les entitats beneficiàries varen ser les que s'indiquen en
aquest enllaç (se n’exclouen altres beneficiàries que no són
entitats).
Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
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Així mateix, en data d’1 de febrer de 2018 es va publicar la
Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per
la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per dur a terme
projectes d’intervenció, recerca i publicacions de caràcter
innovador en matèria de joventut en l’àmbit de les Illes Balears,
amb una dotació de 100.000,00€.
Les entitats beneficiàries varen ser les s'indiquen en aquest
enllaç (s’exclouen altres beneficiàries diferents a entitats).
Finalment, l’1 de febrer de 2018 es va publicar en el BOIB
la Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports
per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions
complementàries en relació amb els projectes aprovats en el
marc del programa d’acció comunitària Erasmus + Joventut,
acció clau1. Voluntariat Europeu, corresponents a 2018.
Podeu consultar les entitats beneficiàries en aquest enllaç.
Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 15183/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a entitats juvenils que han rebut
subvenció per part de la Direcció General de Joventut el
2019.
L’any 2018 va ser el darrer any que la direcció General
competent en matèria de joventut del Govern va atorgar
subvencions per donar suport a les activitats i al manteniment
de les entitats juvenils, ja que la dotació d’aquesta convocatòria
es va transferir al Consell de Mallorca.
No obstant això, en data 9 de maig de 2019 es va publicar
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la
conselleria de Cultura, Participació i Esports per la qual
s’aprova la convocatòria de subvencions per dur a terme
projectes d’intervenció, recerca i publicacions de caràcter
innovador en matèria de joventut en l’àmbit de les Illes Balears,
corresponents a l’exercici 2019, amb una dotació de
150.000,00€.
Aquesta convocatòria va beneficiar les entitats següents (se
n’exclouen les altres beneficiàries que no són entitats):

T)
A la Pregunta RGE núm. 15182/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a entitats juvenils que han rebut
subvenció per part de la Direcció General de Joventut el
2018.
En data 28 de desembre de 2017 es va publicar en el BOIB
la convocatòria de subvencions per a dur a terme projectes
habituals i/o puntuals d’activitats en matèria de joventut (Línia
A) i per al manteniment de les entitats (Línia B), per a l’any
2018, amb una dotació de 200.000,00€.
Podeu consultar les entitats beneficiàries en aquest enllaç.

Ben Amics Associació LGTBI de les Illes Balears
DNI/CIF G07698855
Projecte: Estudi sobre el risc de suïcidi en joves LGTBI a l’illa
de Mallorca
Modalitat B
Expedient Cs 1/2019 B01
Pressupost acceptat com a base de la subvenció: 8.500,00
Quantia de la subvenció sol·licitada: 7.500,00
Quantia de la subvenció concedida: 7.500,00
Fundació de solidaritat Amaranta
DNI/CIF G84913946
Projecte: Ayurveda per a l’equilibri del cos i ment
Modalitat D
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Expedient Cs 1/2019 D03
Pressupost acceptat com a base de la subvenció: 7.500,00
Quantia de la subvenció sol·licitada: 7.500,00
Quantia de la subvenció concedida: 7.500,00
Creu Roja Joventut
DNI/CIF Q2866001G
Projecte: AturaPornoSpam!
Modalitat D
Expedient Cs 1/2019 D04
Pressupost acceptat com a base de la subvenció: 9.339,04
Quantia de la subvenció sol·licitada: 7.500,00
Quantia de la subvenció concedida: 7.500,00
Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 15184/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a entitats juvenils que han rebut
subvenció per part de la Direcció General de Joventut el
que portam de 2020.
Com ja s’ha comentat, l’any 2018 va ser el darrer any que
la direcció general competent en matèria de joventut del
Govern va atorgar subvencions per donar suport a les activitats
i al manteniment de les entitats juvenils, ja que la dotació
d’aquesta convocatòria es va transferir al Consell de Mallorca.
En data 6 de juny de 2020 es va publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears la Resolució de la conselleria de
Cultura, Participació i Esports per la qual s’aprova la
convocatòria de subvencions per dur a terme projectes d’interès
autonòmic en matèria de joventut per al període 2020-2021,
amb una dotació de 133.800,00€.
Les entitats beneficiàries han estat les següents:
Associació Un Poc Sí Teatre
DNI/CIF G16632846
Projecte: Pot ser mola
Modalitat C
Expedient Cs 1/2020 Sj C01
Pressupost acceptat com a base de la subvenció: 4.970,00
Quantia de la subvenció sol·licitada: 7.500,00
Puntuació: 50,01
Import de la subvenció concedida: 4.970,00
Import de la bestreta: 4.345,77
Import a abonar amb posterioritat a la justificació: 624,23
Amadiba
DNI/CIF G0775866
Projecte: Llença’t
Modalitat C
Expedient Cs 1/2020 Sj C02
Pressupost acceptat com a base de la subvenció: 12.379,50
Quantia de la subvenció sol·licitada: 7.500,00
Puntuació: 59,26
Import de la subvenció concedida: 7.500,00
Import de la bestreta: 6.558,00

Import a abonar amb posterioritat a la justificació: 942,00
A més, en data 11 d’agost de 2020 va sortir publicada en el
BOIB l’Ordre de la consellera d’Afers Socials i Esports de dia
10 d’agost de 2020 per la qual s’estableixen les bases
reguladores i la convocatòria extraordinària d’ajuts a la
conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19.
Dues de les línies la A i la C, incideixen de manera directa
en les entitats que treballen en l’àmbit del lleure, concretament.
Línia A: ajuts a entitats integrants de l’Administració local
i a entitats sense ànim de lucre per desenvolupar escoles d’estiu
i campus esportius, amb una dotació de 3.750.000,00€.
Línia C: ajuts a autònoms, persones jurídiques públiques o
privades, amb ànim de lucre o sense, per a la contractació de
personal monitor de suport a les escoles d’estiu i campus
esportius per a participants amb necessitat de suport
generalitzat o amb grau de discapacitat reconegut superior al
75%, amb una dotació de 50.000,00€.
Actualment aquesta convocatòria es troba en fase de
resolució.
Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
W)
A la Pregunta RGE núm. 15193/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures en relació amb l'ocupació
juvenil.
Les competències en polítiques d’ocupació juvenil
corresponen a la conselleria competent en matèria de treball.
Des de l’àrea d’infojove, a l’Institut Balear de la Joventut, s’ha
reforçat la tasca d’assessorament, orientació i informació en
matèria laboral, i es seguirà apostant per donar aquest servei.
Tot i això, com s’ha dit a l’anterior pregunta, a través del
Pla de Reactivació de les Illes Balears són moltes les mesures
preses pel que fa a l’ocupació en general, i també a l’ocupació
juvenil en particular.
El nou pla estratègic per a l’autoocupació i foment de
l’emprenedoria 2021-2024 o l’estratègia integral de formació
professional 2021-2024 i l’impuls de la formació dual
ocupacional, han d’ajudar a fomentar no només l’ocupació sinó
també la formació de la població jove. Això, ajudat pel Pla
d’ocupació de qualitat 2021-2023 i pel funcionament del
mateix servei de SOIB JOVE, han de contribuir a fomentar
l’ocupació juvenil en la situació de pandèmia i crisi social i
econòmica que viu el nostre país.
Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

BOPIB núm. 92 - 12 de març de 2021
Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 15194/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a prohibició d'activitats als esplais i al
moviment escoltes.
Les activitats de temps lliure foren unes de les primeres en
reactivar-se al final de l’estat d’alarma i, fins a dia d’avui, no
han estat prohibides sinó regulades pel que fa a les mesures
sanitàries per prevenir la propagació de la COVID-19, atès que
en totes les fases que s’han programat aquestes activitats es
poden realitzar.
Des d’aquesta Conselleria s’han convocat fins a 5 milions
d’euros en ajuts per a les activitats de conciliació realitzades
l’estiu del 2020 on es podien presentar les entitats
organitzadores d’escoles d’estiu, campus i activitats
assimilables. Finalment, també les famílies que tenguessin
progenitor/s treballant, han rebut ajudes d’aquesta mateixa
convocatòria amb la finalitat de sufragar les despeses de
matriculació en activitats de lleure. Per altra banda s’ha de tenir
en compte que famílies i entitats també han rebut ajudes
provinents dels respectius consells insulars en virtut de les
seves competències, sempre en coordinació amb aquesta
Conselleria.
Palma, 19 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 15195/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajuts perquè els estudiants menorquins
i eivissencs tenguin accés en igualtat als estudis que només
es fan a Mallorca.
Des d’aquesta Direcció General ens consta que la
Conselleria d’Educació es troba reforçant els seus programes
per donar resposta a aquestes necessitats.
Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 15196/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a brots de coronavirus dins la població
juvenil.
Sí, com a tots els sectors d’edat, d’acord amb les dades del
Servei d’Epidemiologia.
Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

5195

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 15198/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures enfocades especialment als
joves per la crisi social i econòmica.
Les mesures per fer front a la situació actual es promouen
des dels diferents departaments del Govern i no sols d’una
direcció general. En qualsevol cas des d’aquesta Direcció
General s’està treballant en aquest sentit, especialment pel que
fa a la coordinació entre els diferents consells insulars per
conèixer i estimular aquestes mesures enfocades a les persones
joves. Des de l’Institut Balear de la Joventut, dependent
d’aquesta Direcció General, s’ha implantat la convocatòria de
premis a l’autoocupació; també el programa Carnet Jove
ofereix descomptes i reduccions de preu importants en multitud
de serveis que són d’utilitat i necessitat per les persones joves
(des de mobilitat a salut visual, passant per serveis culturals i
d’oci); des del programa Art Jove s’han convocat i celebrat els
diferents certàmens culturals que contribueixen a la promoció
i a l’ajuda econòmica a joves artistes de les Illes Balears; i
finalment s’ha reforçat l’àrea d’orientació laboral i educativa
dels serveis d’informació juvenil, per atendre les peticions
d’informació de les persones joves en temps de crisi .
Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 15285/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a pis llar d'emancipació del programa
PREMI.
Aquest pis es troba actualment a plena disposició de la
Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies. Actualment
l’habiten dos usuaris i dos més en tenen l’entrada programada.
Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 15358/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a construcció de la
nova depuradora de Consell.

Actualment l’Ajuntament de Consell està tramitant la cessió
a l’Abaqua dels terrenys on s’ubicarà l’ampliació de l’EDAR
de Consell.
Palma, 29 de gener de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual
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Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 15448/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a construcció de l'institut de Son
Ferriol.
Estam treballant amb l’Ajuntament de Palma per delimitar
exactament la parcel·la amb la finalitat que es pugui fer la
segregació i la cessió definitiva.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 15572/20, del diputat Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a autoritzacions per
netejar trams de torrent dins finques privades durant el
2020.
L’any 2020 s’ha rebut 5 sol·licituds d’autorització de neteja
de torrents presentades per particulars als municipis de
Campanet, Llucmajor, Sant Joan de Labritja i Sineu.

Palma, 29 de gener de 2021
El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
AE)
A les Preguntes RGE núm. 15457 a 15459/20, del
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a homenatge al cementiri
de maó (1 a 3).
La relació amb els drets humans és evident quan aquestes
persones va ser afusellades mitjançant una sentència d’un
Tribunal Militar Feixista, sense cap garantia ni cap validesa
jurídica.

Palma, 29 de gener de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 15594/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a indemnització a l'educadora
Fundació Institut S'Estel amb motiu de l'agressió
ocorreguda el 27 de juliol durant un intent de fuga d'un
menor intern d'Es Pinaret.
La representació de la CAIB en processos judicials
correspon a l’Advocacia de la comunitat autònoma.

Per altra banda, d’acord amb l’art. 3 de la Llei 2/2018, de
13 d’abril, de memòria i reconeixements democràtics de les
Illes Balears el Govern haurà de dur a terme un seguit de
mesures i actuacions dirigides a les víctimes entre les que
s’inclou organitzar actes d’homenatge institucional a les
víctimes de la guerra civil i la dictadura franquista (epígraf g).
A més, l’art. 20 d’aquesta mateixa llei estableix que la
conselleria competent en memòria democràtica promourà
mesures de reparació a les víctimes de la repressió mitjançant,
entre d’altres, homenatges, construcció de monuments o altres
elements en el seu record i reconeixement.
L’organització d’aquesta tipologia d’actes, emparades per
la nostra llei, no implica cap tràmit en el qual sigui perceptiu
informe jurídic al respecte.
Per acabar, esmentar també que la Comissió de Memòria
Democràtica de les Illes Balears, la Comissió de Desapareguts
i Fosses, de la mà de les diferents associacions, juntament amb
la feina dels historiadors es treballa per recollir testimonis de
familiars i evidències que proven aquestes vulneracions
flagrants dels drets humans.
Palma, 27 de gener de 2021
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 16032/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a professionals sanitaris i
sociosanitaris atesos per professionals de la sanitat privada,
per conseqüències del desenvolupament de la seva jornada
laboral d'atenció als paceints en el context actual de
COVID-19 (1).
El Servei de Salut no disposa del nombre de professionals
sanitaris i sociosanitaris atesos a altres serveis i dels
professionals de la sanitat privada.
Palma, 29 de gener de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 16170/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a facultatius de cardiologia, rehabilitació,
hematologia i digestologia a l'Hospital Mateu Orfila.
Els facultatius contractats a dia 1 de desembre a l’Hospital
Mateu Orfila són 2 a cardiologia, 3 a rehabilitació, 4 a
hematologia i 3 a digestiu.
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Palma, 29 de gener de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 16210/20, de la diputada Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
pressupost per a la implantació del Pla de xoc per a
l'ocupació a Formentera.
El pressupost que es destinarà és de 362.000€.
Palma, 27 de gener de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 16211/20, de la diputada Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions
formatives del Pla de xoc per a l'ocupació a Formentera.
El pla contempla accions formatives per un valor de
81.000€. en el cas de Formentera i que suposarà, per exemple,
que a l’illa es comenci a fer formació a l’oficina d’ocupació.
El pla inclou mesures formatives com programes de
formació dual, formació amb compromís de contractació,
formació per a persones afectades per un ERTO o formació per
a persones desocupades.
Palma, 27 de gener de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 16212/20, de la diputada Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions
concretes d'estímul empresarial del Pla de xoc per a
l'ocupació.
Dins l’eix d’estímul empresarial del pla de xoc per a
l’ocupació s’inclouen ajudes a les persones desocupades que es
volen constituir com a treballadors i treballadores autònomes,
centrades en persones que han perdut la feina com a
conseqüència de la COVID-19 i en persones que es volen
reactivar a través de l’emprenedoria.
Palma, 27 de gener de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez
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Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 16213/20, de la diputada Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions
concretes de contractació pública del Pla de xoc per a
l'ocupació.
El pla de xoc per a l’ocupació inclou programes de
contractació pública valorats en 24,3 milions d’euros, que es
distribueixen entre SOIB Reactiva i SOIB Dona, dos
programes de contractació pública orientats a la contractació de
joves, persones aturades de llarga durada, persones que han
perdut la feina com a conseqüència de la COVID-19 i dones
víctimes de violència masclista.
A més, inclou també una convocatòria de programes mixts
de formació i ocupació de 10,5 milions d’euros que permet a
les entitats locals contractar alumnat treballador perquè durant
un any es formin alhora que treballen.
Palma, 27 de gener de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 16214/20, de la diputada Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions
concretes d'orientació i modernització del Pla de xoc per a
l'ocupació.
El pla de xoc per a l’ocupació contempla mesures
relacionades amb l’orientació i la intermediació laboral amb un
pressupost de 12,9 milions d’euros. Inclou l’ampliació dels
Punts d’Orientació Acadèmica i Professional a través dels
Centres d’Educació de Persones Adultes (CEPA), l’orientació
a col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió social a través
d’una convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de
lucre o el reforç de la xarxa d’orientació laboral de les oficines
d’ocupació del SOIB.
Pel que fa a la modernització, el pla permetrà impulsar
l’atenció multicanal a les persones usuàries, fomentant la
digitalització i l’atenció telemàtica. Això passa per crear llocs
web per als centres propis de formació del SOIB, habilitar
serveis d’orientació laboral en línia, crear una APP del servei
d’ocupació o posar en marxa tallers a les oficines d’ocupació
per fer front a la bretxa digital d’algunes persones usuàries del
SOIB.
Palma, 27 de gener de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 16215/20, de la diputada Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
beneficiaris de les ajudes del Pla de xoc per a l'ocupació.
De manera directa, s’estima que es puguin beneficiar 165
persones a Formentera.
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Palma, 27 de gener de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 16216/20, de la diputada Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
presentació del Pla de xoc per a l'ocupació a Formentera.
El pla de xoc per a l’ocupació va ser presentat a Formentera
dia 26 de novembre.
Palma, 27 de gener de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Sí. La nova planta de consultes de l’Hospital General
compleix totes les exigències quant a accessibilitat, i els seus
espais de trànsit s’han dimensionat tenint en compte la seva
accessibilitat
Sí. Està previst.
Respon a la planificació sanitària global.
Palma, 29 de gener de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 16262/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a carnet de famílies monoparentals.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 16217/20, de la diputada Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions
concretes del Pla de xoc per a l'ocupació.

El carnet de família monoparental no disposa d’un
pressupost específic destinat a la regulació i disseny d’aquest
carnet, atès que la seva producció corre a càrrec dels consells
insulars.

Per tal d’incentivar l’ocupació, el pla de xoc per a
l’ocupació inclou mesures com un programa de subvencions
per fomentar la contractació de persones amb discapacitat,
ajudes a empreses i autònoms que contractin persones
treballadores aturades com a resultat de la COVID-19 o ajudes
a persones que vulguin ser autònoms.

Les prestacions, per una banda, van dirigides a igualar la
seva situació a la de les famílies nombroses, i es van
desenvolupant a través del reconeixement d’aquest dret als
diferents serveis de les administracions públiques, tal com es va
recollir als pressuposts de la CAIB mitjançant l’exempció o
reducció de taxes, preus públics, etc.

Palma, 27 de gener de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AR)
A les Preguntes RGE núm. 16219 a 16226/20, de la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a ambulatori del
Carme de Palma (1 a 8).
Els usos que donarà l’Ibsalut a l’ambulatori del Carme és
assistencial i administratiu de suport.
No hi ha canvi d’usos.
Sí. La nova àrea de consultes disposa d’un confort tèrmic i
hídric excepcional i una ventilació 100% d’aire pur filtrat de
l’exterior, sense cap mescla d’aire contaminat. Aquest aire es
pren en el terrat de l’edifici, per tant, lliure de la contaminació
produïda pel trànsit dels carrers limítrofs.
Les instal·lacions tèrmiques són de gran qualitat i eficiència
energètica molt elevada.
Se seguirà el que està establert per a aquests centres per la
Direcció General de Salut Pública.
L’Ibsalut compta amb tot el necessari per complir la Llei de
Protecció de dades.

Pel que fa al nombre de carnets emesos, són els consells
insulars els que poden disposar d’aquesta dada, atès que
l’administració autonòmica sols té la competència reguladora.
Palma, 28 de gener de 2021
La consellera de d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 16285/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a implementació de la figura de
professionals d'infermeria gestora de casos per a pacients
crònics del Servei de Salut de les Illes Balears (1).
Les infermeres gestores de casos com a professionals de les
unitats d’atenció a pacients crònics és un pas més en l’aposta
per la cronicitat que ha fet el Servei de Salut mitjançant el Pla
d’Atenció a les persones amb malalties cròniques 2016-2021.
Es tracta d’un canvi del model sanitari per millorar l’atenció
que s’ofereix a les persones que pateixen malalties cròniques i
a les persones cuidadores respectives.
52 infermeres gestores de casos:
HSJD
2
HUSE
5
HMAN
2
HCIN
1
GAPM
27
ASME
4
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2. CS Mercadal, CS Es Banyer, UBS Fornells, UBS Es Castell
i UBS Sant Lluís
3. CD Verge del Toro, CS Dalt Sant Joan i UBS Sant Climent

Palma, 29 de gener de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Eivissa
• Hospital Can Misses:
• Atenció Primària Eivissa:

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 16286/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a implementació de la figura de
professionals d'infermeria gestora de casos per a pacients
crònics del Servei de Salut de les Illes Balears (2).
IGCH: Infermera gestora de casos hospital.
GCC: Infermera gestora de casos comunitaris.
Mallorca
• Hospital Universitari Son Espases:
• Hospital General:
• Hospital Universitari Son Llàtzer:
• Hospital Joan March:
• Hospital de Manacor:
• Hospital d’Inca:
• Hospital Sant Joan de Deu Palma:
• Hospital Sant Joan de Deu Inca:
• Atenció Primària de Mallorca:

4 IGCH
1 IGCH
4 IGCH
1 ICCH
2 IGCH
1 IGC
1 IGC
1 IGC
1 IGCC

1. CS Manacor
2. CS Artà-CS Capdepera
3. CS Sóller-CS Santa Maria
4. CS Son Pisà- CS Valldargent
5. CS Arquitecte Bennàssar- CS Son Rutlan
6. CS Andratx-CS Calvià
7. CS Esporles-CS La Vileta
8. CS Santa Catalina-CS Casa del Mar
9. CS Palmanova-CS Sant Agustí
10.
CS Pere Garau-CS Son Cladera
11.
Gestor de casos infantojuvenil
12.
CS Sa Pobla- CS Sineu
13.
CS Muro
14.
CS Alcúdia-CS Pollença
15.
CS Binissalem-CS Escuela Graduada
16.
CS Son Gotleu-CS Rafal Nou
17.
CS Camp Redó
18.
CS Emili Darder-CS Son Ferriol
19.
EGC Salit mental infantojuvenil
20.
CS Martí Serra-CS Muntanya
21.
CS Santanyí-CS Campos
22.
CS Felanitx-CS Vilafranca
23.
CS Escorxador
24.
CS Es Coll d’En Rebassa-CS Playa de Palma
25.
CS Inca
26.
CS Son Servera-CS Portocristo
27.
CS Llucmajor-CS Trencadors
Menorca
• Hospital Mateu Orfila:
• Atenció Primària Menorca:
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1 IGCH
3 IGCC

1. CS Canal Salat de Ciutadella, CS Ferreries i UBS Es
Migjorn

1.
2.
3.
4.
5.

1 IGCH
5 IGCC

CS Es Viver i Sant Jordi
CS Vila i Can Misses
CS Santa Eulàlia
CS Sant Antoni i Sant Josep
Pediatria i Formentera
Palma, 29 de gener de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 16301/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a repartiment de
vacunes contra la COVID-19 a les Illes Balears.
El Govern Central, subministra setmanalment 5.850 dosis
(sempre el mateix nombre) fins a arribar a les 73.123 vacunes
en el primer trimestre de l’any.
Dins el primer trimestre de l’any, s’espera vacunar 60.000
persones dels col·lectius més vulnerables o exposats,
administrant dues dosis per persona amb un període de
diferència de tres setmanes.
Palma, 9 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AW)
A la Pregunta RGE núm. 16302/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a criteris de
vacunació contra la COVID-19.
Els criteris d’inclusió en la vacunació contra la
COVID-19 i la priorització segons el risc de patir formes més
greus de la malaltia i segons el risc d’exposició de diferents
grups de població, i segons la disponibilitat de dosis s’han de
determinar dins l’estratègia de vacunació COVID-19 que
elabora el grup de feina de tècnics de les direccions generals de
Salut Pública de les comunitats autònomes i del Ministeri de
Sanitat. A hores d’ara s’estan definint amb criteris tècnics els
grups a vacunar i, dins aquests grups, s’estableix un ordre de
prioritats per poder adaptar la vacunació a la disponibilitat de
dosis i la capacitat per dur a terme la vacunació amb un
requisits específics que seran tan exigents com requereix una
circumstància tan especial.
A hores d’ara s’han definit els grups a vacunar en una
primera etapa (subministrament inicial i molt limitat de dosis de
vacunes) i són els següents:
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1. Residents i personal sanitari i sociosanitari en residències
de persones majors i amb discapacitat.
2. Personal sanitari de primera línia.
3. Un altre personal sanitari i sociosanitari.
4. Persones amb discapacitat que requereixen intenses
mesures de suport per desenvolupar la seva vida (grans
dependents no institucionalitzats).

Serveis que hagin estat publicades i retirades posteriorment,
abans que es produís la resolució.

El document “Estrategia de vacunación COVID-19 en
España. Líneas maestras” es pot consultar a
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/24.
11241120144431769.pdf

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 17553/20, 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 d'Agricultura, Pesca i
Alimentació.

Palma, 29 de gener de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AX)
A les Preguntes RGE núm. 16319 a 16321/20, del
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relatives a cessió, gestió i
horaris i posada en funcionament del centre de dia de Son
Ferriol.
El Govern de les Illes Balears va cedir el Centre de Dia de
Son Ferriol a l’Ajuntament de Palma el 20 de febrer de 2019.
Consta que en aquest moments la seva gestió es troba en procés
de licitació, sent l’Ajuntament qui haurà de definir aquesta
gestió i horaris.
Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 17485/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre d'expedients que s'han
obert aquesta legislatura per incompliment del Decret de
mínims als centres escolars.
Aquesta legislatura no s’han obert expedients per
incompliment del Decret de Mínim als centres escolars.
Palma, 29 de gener de 2021
El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 17551/20, 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 d'Administracions Públiques
i Modernització.
En aquesta legislatura, a la Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització no s’ha cobert
encara CAP vacant mitjançant el sistema de la Comissió de

Palma, 27 de gener de 2021
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació no ha
retirat cap convocatòria de comissió de serveis abans de la
resolució.
Palma, 27 de gener de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 17559/20, 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 Presidència, Cultura i
Igualtat.
Dues convocatòries.
Palma, 5 de gener de 2021
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 17560/20, 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 Salut i Consum.
Dues convocatòries de funcionaris de carrera per cobrir
places vacants mitjançant el sistema de la Comissió de Serveis,
han estat publicades i retirades posteriorment, abans que es
produís la resolució, de tots els cossos de la Conselleria de
Salut i Consum, en aquesta legislatura.
Palma, 27 de gener de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 17561/20, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a comissions de servei publicades i retirades abans
de la resolució a Presidència del Govern.
Cap convocatòria.
Palma, 27 de gener de 2021
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 17562/20, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a comissions de servei publicades i retirades abans
de la resolució a Vicepresidència i Conselleria de Transició
Energètica i Sectors Productius.
Durant aquesta legislatura hi ha hagut una sola convocatòria
amb les característiques esmentades i ha estat la següent:
Convocatòria 44/2019. Lloc F01110040-cap de negociat XIII
(UGE).
Palma, 18 de desembre de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 17605/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a fabricació per part del sector textil
de Mallorca de roba sanitària i EPI.
El Servei de Salut va realitzar una consulta a proveïdors
locals per incentivar d’una banda la reconversió d’aquests per
a la fabricació local d’EPI i material de protecció i d’altra
banda per deixar de dependre, al menys en part, de tercers
d’empreses estrangeres.
D’altra banda, com en qualsevol altra consulta a mercat, les
quanties són estimades sobre la base de la projecció de consum
que es manejava fins al moment podent, a dia d’avui haver
canviat usos o protocols en el maneig i utilització d’aquest
material.
Es van presentar moltes empreses i és evident que no se’ls
pot comprar a totes. El Servei de Salut revisa els següents
punts:
a. Documentació tècnica i certificats
b. Revisió qualitats
c. Termini de lliurament
d. Preu unitari
e. Condicions de pagament
f. Comandes mínimes
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Les compres a proveïdors locals han estat fins al moment
les següents:
Decoraciones Egea
45000 Bates reutilitzables i impermeables.
Total 230.850€
Gráficas Planisi
3500 Pantalla facial
Total 14.450€
Think cosmetic
17704 Gel hidroalcohòlic 500 m.
Total 39.603€
Total 286.603€
Les ofertes i preus dels materials són molt dinàmics i
canviants respecte als de la primera onada i un dels criteris de
compra és fer una bona gestió de diners públics. Això vol dir
que, entre altres coses, que els preus unitaris s’ajustin als preus
de mercat.
Actualment, el preus de mercat de proveïdors nacionals i
distribuïdors locals habituals de Servei de Salut han tornat a la
normalitat. Alguns proveïdors locals amb els preus presentats
a la consulta en el seu moment són un 250% superiors als preus
de mercat actuals, per això, o bé no hem continuat amb les
compres que es van fer al març o bé s’intenta en els converses
amb els proveïdors locals que els preus siguin acords als preus
de mercat o al ments que no hi hagi tant diferencial de preu.
Palma, 12 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 17610/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
import establert per a 2020 del preu que paga l'Ibsalut als
centres concertats per cada tractament d'interrupció
voluntària de l'embaràs.
Segons l’Acord Marc múltiple tancat per a la selecció de
proveïdors per la prestació del servei d’interrupció voluntària
de l’embaràs, els preus acordats són els següents:
• IVE abans 14 setmanes amb cura i anestèsia local: 355,00€
• IVE abans 14 setmanes amb cura i anestèsia general:
480,00€
• Procediment d’interrupció amb RU: 440,00€
• Consulta de valoració inclosa a la prova diagnòstica:
30,00€
Palma, 9 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 17611/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a treballador social i psicòleg que
realiutzen les seves funcions als centres de salut de Sant
Agustí i Gènova (Palma).
No hi ha canvi d’assignació de població, ni de ràtios de
professionals. La USM Palmanova té dos equips formats per 1
psiquiatre, 1 psicòleg i una infermera cada un.
Un atén les poblacions de les ZBS de Sant Agustí i
Palmanova, i l’altre les de Santa Ponça i Andratx.
La ZBS de Sant Agustí comprèn els nuclis poblacionals de
Sant Agustí i la UBS de Gènova.
Davant la nova situació provocada per la pandèmia ens hem
trobat amb diversos factors:
1. L’espai que teníem en el CS de Sant Agustí no reunia les
condicions per atendre els pacients amb les mesures de
seguretat exigides (espai insuficient per distància de
seguretat), estava a la zona de proves PCR, necessitat de
més espai per als professionals del CS. etc.
2. Possibilitat d’atendre telefònica/telemàticament a la
població, solucionant d’aquesta manera els problemes de
desplaçament.
És per això, que considerem més avantatjós per Sant
Agustí:
•

•

•

Acudir a passar consulta al CS de Sant Agustí un cop al
mes, tant psiquiatria com psicologia clínica, prioritzant
realitzar les primeres visites presencials allà.
Oferir la possibilitat de desplaçar-se a Palmanova a aquells
que prefereixin visita presencial sense haver de cenyir-se a
un dia concret de la setmana.
Realitzar consultes telefòniques o de videotrucada a les
visites successives sense necessitat de desplaçaments.

El treballador social continua atenent a Sant Agustí un dia
a la setmana (igual que fins ara) per la dificultat que suposa el
seu treball per fer-se telefònicament (necessitat de gestionar
documentació en paper, acompanyament físic del pacient a
serveis de l’administració, etc.).
Aquest canvi es va comunicar per correu a la coordinadora
del CS de Sant Agustí i al cap de servei de Psiquiatria de qui
depenen els tres professionals que es desplacen a Sant Agustí.
Palma, 9 de febrer de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BI)
A la Pregunta RGE núm. 17779/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a projectes i quantitats invertides per
part de l'Estat en transició energètica.
Les línies executades per aquesta Conselleria en relació a la
inversió de l’Estat en transició energètica són les següents:
• SOLBAL I: 40 milions d’euros
• SOLBAL II: 20.7 milions d’euros
• MOVES II: 2,5 milions d’euros
• PREE: 7.1 milions d’euros
Tot això suma un total de 70.3 milions d’inversió estatal en
matèria de transició energètica.
Palma, 8 de gener de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 17780/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a ajudes per al foment de
l'autoconsum energètic presentades i concedides l'any 2020.
Al llarg de 2020 s’han presentat en aquesta Conselleria un
total de 1969 sol·licituds i s’han concedit un total de 839
subvencions. Per part d’aquesta Conselleria s’estan revisant
encara justificacions, per la qual cosa la xifra de peticions que
han rebut efectivament una ajuda econòmica pot variar en les
pròximes setmanes.
Palma, 8 de gener de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 17857/20, de la diputada
Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a increment del
personal tècnic per desbloquejar els projectes pendents a
recursos hídrics.
Amb la partida que es va aprovar al pressuposts del 2020
per incrementar el personal tècnic per desbloquejar els
projectes pendents a la DG de Recursos Hídrics es varen
contractar 3 persones. L’1 de juliol de 2020, 2 places i l’1 de
febrer de 2021, 1 plaça.
Palma, 12 de febrer de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual
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Ordre de Publicació
BL)
A les Preguntes RGE núm. 17900 a 17905/20, de la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a morts d'usuaris de
residències de les Illes Balears els mesos de juliol a
desembre de 2020.
Les dates que s’han agafat per considerar segona onada i
donar aquestes dades són: 1a onada (fins al 15 de juliol de
2020), 2a onada (fins al 31 de desembre de 2020).
Èxitus d’usuaris de residències de les Illes Balears els mesos de
juliol a desembre de 2020
Èxitus acumulats COVID RESIDENTS. Juliol 2020
Eivissa
RD Can Blai
RD Reina Sofía

4
1

Mallorca
RD Bonanova
RD Cala Estància
RD Domuvi Costa d’En Blanes
RD Domusvi Palma
RD Elena
RD Llar de Majors de Calvià
RD Oasis
RD Oms/Sant Miquel
RD Seniors Inca
RD Seniors Montuïri
RD Son Ametler

1
1
10
31
10
1
12
2
1
1
9

Menorca
RD Geriàtrica d’Es Mercadal
RG Santa Rita

4
1

Total

89

Total

5203
96

Èxitus acumulats COVID RESIDENTS. Setembre 2020
Eivissa
RD Can Blai
RD Reina Sofía
RD Sa Serra

4
1
1

Mallorca
HHTT Arcadias
1
RD Bell Entorn
16
RD Bonanova
3
RD Cala Estància
5
RD Domusvi Capdepera
3
RD Domuvi Costa d’En Blanes 10
RD Domusvi Palma
31
RD Elena
10
RD Llar d’ancians
4
RD Llar de Majors de Calvià 1
RD Oasis
12
RD Oms/Sant Miquel
2
RD Seniors Inca
1
RD Seniors Montuïri
9
RD Seniors Sant Joan
13
RD Son Ametler
9
RD Verge de l’Esperança
5
Menorca
RD Geriàtrica d’Es Mercadal
RG Santa Rita

4
1

Total

147

Èxitus acumulats COVID RESIDENTS. Octubre 2020
Eivissa
RD Can Blai
RD Reina Sofía
RD Sa Serra

4
1
2

Èxitus acumulats COVID RESIDENTS. Agost 2020
Eivissa
RD Can Blai
RD Reina Sofía

4
1

Mallorca
RD Bonanova
2
RD Cala Estància
1
RD Domuvi Costa d’En Blanes 10
RD Domusvi Palma
31
RD Elena
10
RD Llar de Majors de Calvià 1
RD Oasis
12
RD Oms/Sant Miquel
2
RD Seniors Inca
2
RD Seniors Montuïri
1
RD Seniors Sant Joan
2
RD Son Ametler
9
RD Verge de l’Esperança
3
Menorca
RD Geriàtrica d’Es Mercadal
RG Santa Rita

4
1

Mallorca
HHTT Arcadias
1
RG Bell Entorn
21
RD Bonanova
8
RD Cala Estància
7
RD Domusvi Capdepera
3
RD Domuvi Costa d’En Blanes 10
RD Domusvi Palma
31
RD Elena
10
RD Llar d’ancians
10
RD Llar de Majors de Calvià 1
RD Oasis
12
RD Oms/Sant Miquel
2
RD Seniors Inca
13
RD Seniors Montuïri
9
RD Seniors Sant Joan
14
RD Son Ametler
9
RD Verge de l’Esperança
5
Menorca
RD Geriàtrica d’Es Mercadal
RG Santa Rita

4
1

5204
Total
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Èxitus acumulats COVID RESIDENTS. Novembre 2020
Eivissa
RD Can Blai
RD Reina Sofía
RD Sa Serra

4
5
2

Mallorca
HHTT Arcadias
1
RD Bell Entorn
21
RD Bonanova
10
RD Cala Estància
7
RD Domusvi Can Carbonell
3
RD Domusvi Capdepera
3
RD Domuvi Costa d’En Blanes 10
RD Domusvi Palma
31
RD Domusvi Santanyí
3
RD Elena
10
RD Llar d’ancians
12
RD Llar de Majors de Calvià 1
RD Oasis
12
RD Oms/Sant Miquel
2
RD Seniors Inca
13
RD Seniors Montuïri
9
RD Seniors Sant Joan
14
RD Son Ametler
9
RD Verge de l’Esperança
5
Menorca
RD Es Ramal
1
RD Geriàtrica Assistida de Maó 1
RD Geriàtrica d’Es Mercadal 4
RG Santa Rita 1
Total

194

Èxitus acumulats COVID RESIDENTS. Desembre 2020
Eivissa
RD Can Blai
RD Reina Sofía
RD Sa Serra

4
5
2

Mallorca
RD Bell Entorn
21
RD Bonanova
10
RD Cala Estància
7
RD Domusvi Alcúdia
3
RD Domusvi Can Carbonell
5
RD Domusvi Capdepera
3
RD Domuvi Costa d’En Blanes 10
RD Domusvi Palma
31
RD Domusvi Santanyí
7
RD Elena
10
RD Llar d’ancians
12
RD Llar de Majors de Calvià 1
RD Oasis
12
RD Oms/Sant Miquel
2
RD Seniors Inca
15
RD Seniors Montuïri
9
RD Seniors Pollença
13
RD Seniors Sant Joan
14

RD Son Ametler
RD Verge de l’Esperança
RD Vuit Vents

9
5
1

Menorca
RD Es Ramal
1
RD Geriàtrica Assistida de Maó 1
RD Geriàtrica d’Es Mercadal 4
RG Santa Rita
1
Total

218

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

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 17906/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a morts d'usuaris de residències a la
segona onada de COVID-19.
Les dates que s’han agafat per considerar segona ona i
donar aquestes dades són: 1a onada (fins al 15 de juliol de
2020), 2a onada (fins al 31 de desembre de 2020).
Èxitus Acumulats COVID residents
Eivissa
RD Reina Sofía
RD Sa Serra

4
2

Mallorca
RD Bell Entorn
RD Bonanova
RD Cala Estància
RD Domusvi Alcúdia
RD Domusvi Can Carbonell
RD Domusvi Capdera
RD Domusvi Santanyí
RD Llar d’Ancians
RD Seniors Inca
RD Seniors Montuïri
RD Seniors Pollença
RD Seniors Sant Joan
RD Verge de l’Esperança
RD Vuit Vents

21
9
6
3
5
3
7
12
14
8
13
14
5
1

Menorca
RD Es Ramal
1
RG Geriàtrica Assistida de Maó 1
Total
Palma, 28 de gener de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

129
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Ordre de Publicació
BN)
A les Preguntes RGE núm. 17907 a 17910 i 17919 a
17922/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a fugues produïdes
i no-retorns els mesos de setembre a desembre 2020 al
Centre (CIMI) Es Pinaret.
En aquest centre no s’ha produït cap acte de fuga en els
períodes esmentats. S’han produït 3 no retorns el setembre de
2020, 1 l’octubre, 2 el novembre i 2 el desembre.
Palma, 26 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BO)
A les Preguntes RGE núm. 17911 a 17914 i 17923 a
17926/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a fugues produïdes
i no-retorns els mesos de setembre a desembre 2020 al
Centre (CIMI) Es Mussol.
En aquest centre no es va produir cap fuga ni no retorn en
els períodes esmentats.
Palma, 26 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BP)
A les Preguntes RGE núm. 17915 a 17918 i 17927 a
17930/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a fugues produïdes
i no-retorns els mesos de setembre a desembre 2020 al
Centre (CIMI) Es Fusteret.
En aquest centre no s’ha produït cap acte de fuga en els
període esmentat. S’ha produït un no retorn el mes de setembre
de 2020 i un altre no retorn el mes de desembre.
Palma, 26 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

5205

Palma, 27 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 17932/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a autolesions produïdes d'agost a
setembre 2020 al Centre (CIMI) Es Mussol.
Durant aquest període no s’ha produït cap autolesió en
aquest centre.
Palma, 26 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 17933/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a autolesions produïdes d'agost a
setembre 2020 al Centre (CIMI) Es Fusteret.
Durant aquest període no s’ha produït cap autolesió en
aquest centre.
Palma, 26 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 17934/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a agressions a treballadors produïdes
d'agost a setembre 2020 al Centre (CIMI) Es Pinaret.
En aquest centre s’han produït dues agressions físiques lleus
i cap agressió física greu en el període esmentat.
Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 17931/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a autolesions produïdes d'agost a
setembre 2020 al Centre (CIMI) Es Pinaret.

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 17935/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a agressions a treballadors produïdes
d'agost a setembre 2020 al Centre (CIMI) Es Fusteret.

En aquest centre s’han produït faltes d’autolesions en 4
menors diferents, tots ells amb finalitat reivindicativa. A un
d’ells es va activar el protocol VAD per a prevenir més
autolesions i fer-ne una valoració psicològica més acurada.

En aquest centre no s’ha produït cap agressió a treballadors
en el període esmentat.
Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez
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Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 17936/20, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a agressions a treballadors produïdes
d'agost a setembre 2020 al Centre (CIMI) Es Mussol.
En aquest centre no s’ha produït cap agressió a treballadors
en el període esmentat.
Palma, 14 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
BW)
A la Pregunta RGE núm. 18010/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de sol·licituds de l'informe
de millora presentades d'acord amb l'article 7 del Decret
llei 8/2020 i de la Llei 2/2020.
D’acord amb la darrera actualització de dades, consten a la
conselleria 15 sol·licituds de modernització d’acord a
l’esmentada normativa vigent, tots ells referents a l’illa de
Mallorca.
Recordar-los que els consells insulars de Menorca, Eivissa
i Formentera són competents en aquest àmbit.
Palma, 11 de febrer de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela Vázquez

disposat a l’article 90.2 de la Llei 8/2012, segons la redacció
introduïda per la Llei 2/2020. No obstant, s’ha de tenir en
compte que la majoria de les possibilitats que atorga l’article 90
són de l’àmbit urbanístic de les quals la Conselleria pot no
disposar d’informació.
Palma, 11 de febrer de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 240/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a temps que necessita la Conselleria
d'Agricultura per evitar un certificat d'un registre
d'explotacions una vegada feta la sol·licitud.
El temps que necessita la Conselleria d’Agricultura, Pesca
i Alimentació per enviar un certificat d’un registre
d’explotacions, una vegada feta la sol·licitud, depèn de
diversos factors:
1. La càrrega de treball existent en el moment de la petició, ja
que els expedients es resolen per ordre de registre
d’entrada. En aquesta moments, la situació en els Registres
Insulars és de sobrecàrrega de treball, incrementada aquest
darrer any per l’augment de les sol·licituds d’inscripció,
modificació i ratificació de les explotacions agràries.
2. El compliment dels requisits exigits a la normativa vigent
en funció de la qualificació de l’explotació en el moment de
la sol·licitud del certificat. En el cas de no complir-los,
s’inicia el procediment administratiu, i es disposa de tres
mesos per a l’emissió del certificat si compleix la normativa
que l’afecti.

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 18011/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a resultats dels informes sol·licitats
d'acord amb l'article 7 del Decret llei 8/2020 i de la Llei
2/2020.

Si no concorreguessin aquestes circumstàncies, l’emissió
del certificat es realitza en un termini aproximat de 21 dies.

De les sol·licituds presentades fins a la data d’avui, es
troben tots els seus expedients actualment en tramitació.

Ordre de Publicació
CA)
A les Preguntes RGE núm. 1000 a 1003/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a Comitè d'experts per a la
transició energètica i el canvi climàtic de les Illes Balears (1
a 4).

Palma, 11 de febrer de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 219/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre d'establiments turístics en
situació de baixa definitiva que han fet l'opció prevista a
l'article 90.2 de la Llei 8/2012, de turisme.
Segons les dades que disposa la Direcció General de
Turisme de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball no consta que cap establiment turístic de l’illa de
Mallorca en situació de baixa definitiva s’hagi acollit al

Palma, 12 de febrer de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ateses les característiques de la resposta, queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major de la cambra.
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Ordre de Publicació
CB)
A les Preguntes RGE núm. 1069 a 1072/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a organització de sopars i
dinars per part del Govern en el moment de restriccions en
vigor a causa de la COVID-19.

Per últim, dir que, tot i estar permeses com a reunions de
tipus laboral/institucional, en tot moment es va voler donar
exemple de prevenció i de responsabilitat fent les reunions en
l’exterior, respectant sempre tant la distància de seguretat com
un nombre màxim de sis persones per taula, minimitzant així
qualsevol tipus de risc sanitari quant a la propagació de la
pandèmia de la COVI.

El passat 25 i 26 de novembre, donada la bona situació
sanitària de les Illes Balears, respecte a la resta d’Espanya, es
va celebrar a Palma la cimera hispanoitaliana, a la qual van
acudir el president i diversos ministres dels governs d’Espanya
i Itàlia. Aprofitant aquesta cimera, entre els equips de la
Conselleria d’Agricultura i el Ministeri d’Agricultura es va
concertar agenda amb el ministre Luis Planas per tractar temes
fonamentals per a les Balears com la negociació de la futura
PAC, i per presentar la nova Reserva Marina a Sa Dragonera.
Actes de tipus institucional i lligats als càrrecs polítics, on van
participar autoritats de diverses institucions que coneixien
perfectament el protocol i les restriccions.

Palma, 12 de febrer de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Donat que l’agenda del ministre era molt estreta degut a les
reunions i diversos actes que tenia en aquells dos dies de visita,
i el gran interès tant d’ell mateix com del sector primari balear
i de la Conselleria en mantenir una reunió de feina conjunta, es
van haver d’agendar dues reunions de treball amb una persona
representant de cada una de les organitzacions del sector
agroalimentari com pesquer a les hores de sopar del dia 25 i de
menjar el dia 26. Es van haver de fer en aquests espais de
temps perquè eren les úniques possibilitats que donava l’agenda
per fer-les. I perquè totes les parts -Ministeri,Conselleria i
sector- van coincidir en la gran necessitat de poder compartir
els problemes, inquietuds i realitats de cadascun dels subsectors
amb el ministre en la seva primera visita a Balears en anys.
Aquestes reunions de feina eren, doncs, de vital importància
per aconseguir que s’entengués des del Ministeri la situació
històrica i actual del sector agroalimentari i pesquer a les Illes
i les seves reivindicacions.
Per tant, tot i que aquestes reunions de feina es van
emmarcar a les agendes com a informals per ser en horari de
sopar i dinar, eren inequívocament reunions de caire
laboral/institucional, ja que fonamentalment van ser per
debatre, compartir i contraposar dades i realitats que serveixen
després en la negociació política. I, en conseqüència, aquestes
es regien per les normes marcades per Salut per a les reunions
d’aquest tipus -laboral i institucional-, que estaven permeses,
com ho han continuat estant fins ara, fins i tot amb
l’empitjorament de les condicions epidemiològiques respecte
aquells dies. Per tant no es va incomplir cap restricció.
Perquè, segons el que s’establia en el BOIB núm. 184, del
passat 26 d’octubre, en aquell moment quedaven limitades a les
reunions i trobades a sis persones, però al document es feia
referència a reunions de tipus social, per això el mateix BOIB
especificava: “no estan incloses en les limitacions previstes en
aquest article (3) les activitats laborals i institucionals, ni
aquelles per a les quals s’estableixen mesures específiques en
la normativa aplicable”, com era el cas clar d’aquestes dues
reunions de feina. Per tant, no es va contribuir a res més que al
benefici del sector agroalimentari i pesquer de les Illes Balears,
que va demanar aquestes reunions perquè tenien la màxima
importància per a ells i per a la Conselleria de cara a aconseguir
objectius molt importants per al futur del sector a les Balears.

Ordre de Publicació
CC)
A la Pregunta RGE núm. 1271/21, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a nombre de projectes acollits a
reconversió i canvi d'ús autoritzat a la disposició addicional
primera de la Llei 2/2020, d'impuls de l'activitat econòmica.
A data d’avui no consta a la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball cap sol·licitud de canvi d’ús
acollit a la Disposició Addicional Primera.
Palma, 12 de febrer de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela Vázquez

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 2243/21, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la Sra. Sara
Aagesen Muñoz, secretària d'Estat i membre de l'equip
redactor de la proposta de "Planificación de la Red de
Transporte de Electricidad" per al període 2021-2026 sobre
l'ajornament del segon enllaç submarí Mallorca-Menorca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de març 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'Economia acordi la compareixença
urgent de la Sra. Sara Aagesen Muñoz, secretària d'Estat i
membre de l'equip redactor de la proposta de "Planificación de
la Red de Transporte de Electricidad" per al període 20212026, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat, atès
que dia 21 d'abril finalitza el termini per a la presentació
d'aportacions i observacions a la proposta de planificació de la
xarxa de transport d'electricitat 2021-2026, redactada pel
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic;
per la qual cosa cal conèixer les previsions de les
infraestructures energètiques que garanteixin el
subministrament elèctric a tota l'illa amb seguretat i per evitar
interrupcions del servei com el que va patir Menorca l'octubre
de 2018.
Palma, a 10 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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4. INFORMACIONS

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
Substitucions a la Comissió General de Consells Insulars
de composició paritària Parlament-Consells Insulars.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de març de 2021, resta assabentada del contingut dels escrits
RGE núm. 2292/21 i 2398/21, del Grup Parlamentari Socialista
i del Consell Insular de Menorca, respectivament, mitjançant
els quals es comuniquen les substitucions següents:
• Joan Ferrer i Ripoll substitueix Mercedes Garrido i
Rodríguez (del Grup parlamentari Socialista), com a
membre titular del Parlament de les Illes Balears.
• Bàrbara Torrent Bagur substitueix Miquel Company Pons
(PSOE Menorca), com a membre titular del Consell Insular
de Menorca.
• Eugenio Ayuso Fernández substitueix José Felipe Negrete
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), com a membre
titular del Consell Insular de Menorca.
Palma, a 10 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Comptabilitat del Grup Parlamentari Mixt (GxF-PSIBEUIB), corresponent a l'any 2019.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de març de 2021, es va donar per assabentada dels escrits
RGE núm. 2195 i 2422/21, presentats pel Grup Parlamentari
Mixt (GxF-PSIB-EUIB), en relació amb el compte anual
d'aquest grup corresponent a l'any 2019 i, de conformitat amb
l'article 29.2 del Reglament de la cambra i amb l'Acord sobre
la presentació davant la Mesa de la comptabilitat dels grups
parlamentaris, n'ordena la publicació al BOPIB i a la pàgina
web del Parlament.
Grup Parlamentari Mixt (GxF-PSIB-EUIB)
Palma, a 10 de març de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 89, de 26 de febrer
de 2021.
- Pàg. 5084. Informacions, apartat G) Resolució de presidència
en relació al nomenament de la Sra. Alicia Torrandell
Bennassar com a personal eventual adscrita funcionalment al
Grup Parlamentari Unidas Podemos.
On diu: “1. El nomenament de la Sra. Alicia Torrandell
Bennassar, amb DNI núm. ******46P, com a personal
eventual adscrita funcionalment al grup parlamentari
Unidas Podemos, amb efectes econòmics i administratius
des del 3 de març de 2021 (...).”
Hi ha de dir: “1. El nomenament de la Sra. Alicia
Torrandell Bennassar, amb DNI núm. ******46P, com a
personal eventual adscrita funcionalment al grup
parlamentari Unidas Podemos, amb efectes econòmics i
administratius des del 4 de març de 2021 (...).”
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