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D) RGE núm. 2871/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nou tancament dels interiors dels establiments de restauració durant la Setmana Santa. 5292

E) RGE núm. 2872/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a petició de coherència en les
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F) RGE núm. 2880/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ajudes a la
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Secretaria Autonòmica de Sectors Productius i Memòria Democràtica. 5292

H) RGE núm. 2882/21, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a impacte mediambiental
de la generació eòlica d'energia. 5292

I) RGE núm. 2888/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ajudes a mesures
urgents adoptades pel Govern per a l'accés immediat de les ajudes directes als autònomes, les empreses i les PIME. 5292
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J) RGE núm. 2889/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament de la Llei de la
bona administració i del bon govern. 5293

K) RGE núm. 2890/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla per mantenir
les Illes Balears com a destinació turística segura. 5293

L) RGE núm. 2891/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agilitació administrativa i
resposta a la problemàtica de l'habitatge a les Illes Balears. 5293

M) RGE núm. 2892/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat educativa a
les Illes Balears. 5293

N) RGE núm. 2893/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació entre els marins
Churruca, Cervera i Gravina i la Llei de memòria i reconeixement democràtics. 5293

O) RGE núm. 2894/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a més restriccions a la
restauració. 5293

P) RGE núm. 2895/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa de cribratge
de càncer de còlon a les Illes Balears. 5294

Q) RGE núm. 2896/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulacions de preus a
l'habitatge. 5294

R) RGE núm. 2897/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'habitatges
HPO a Son Busquets. 5294

S) RGE núm. 2898/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència real en la gestió
dels projectes finançats amb els fons europeus de reactivació. 5294

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 2579/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació operativa de l'OSP interilles (Menorca i Eivissa) i
Menorca-Madrid, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 5294

B) RGE núm. 2597/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi-
Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a solucions per a la situació de l'empresa Majorica, davant la Comissió de Turisme i Treball
(procediment d'urgència). 5295

C) RGE núm. 2705/21, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a drets lingüístics a l'Estat espanyol, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 5296

D) RGE núm. 2708/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a Any Internacional de
l'Economia Creativa per al Desenvolupament Sostenible, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura. 5297

E) RGE núm. 2756/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reduir la desigualtat
i la pobresa en temps postCOVID a través dels Fons Europeus, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

5298

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 4288/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
promoció de l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat. 5299

B) A les Preguntes RGE núm. 5778 i 5779/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a import
concedit i beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros, per a ajuts a la implantació de
plans d'igualtat entre homes i dones a les empreses de les Illes Balears. 5299

C) A les Preguntes RGE núm. 6853 a 6855/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relatives a Cala En Porter. 5299

D) A la Pregunta RGE núm. 7229/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
accions en matèria d'actualització del pla Inunbal adaptat a la nova normativa europea, estatal i autonòmica. 5299
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E) A la Pregunta RGE núm. 7230/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
accions en matèria d'implantació del nou pla Inunbal amb mesures concretes per a cada zona de risc. 5300

F) A la Pregunta RGE núm. 7231/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
accions en matèria de singularització dels perfils professionals dels llocs de treball. 5300

G) A la Pregunta RGE núm. 7232/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
accions en matèria d'implantació d'un pla de formació contínua obligatòria associat a la permanència del lloc de treball dirigit a tot el
personal d'emergències. 5300

H) A la Pregunta RGE núm. 7233/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
accions en matèria d'integrar els diferents centres de recepció de les trucades d'auxili i de gestió dels recursos a un sistema únic com
el SEIB112. 5300

I) A la Pregunta RGE núm. 7234/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a accions
en matèria de dotar el departament d'emergències de tècnics analistes. 5301

J) A la Pregunta RGE núm. 7235/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
accions en matèria d'integrar els recursos de gestió de resposta a l'emergència i així garantir una resposta integral. 5301

K) A la Pregunta RGE núm. 7236/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
accions en matèria d'integrar de manera ordinària la mobilització dels diferents serveis en els plans d'emergència. 5301

L) A la Pregunta RGE núm. 7237/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
accions en matèria de millora de les connexions i eines telemàtiques i de telecomunicacions del lloc de comandament avançat. 5301

M) A la Pregunta RGE núm. 7238/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
accions en matèria de disposar d'un helicòpter de rescat propi de la CAIB. 5302

N) A la Pregunta RGE núm. 7239/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
accions en matèria de potenciar la utilització de drons d'emergències, inclosos els de vol nocturn. 5302

O) A la Pregunta RGE núm. 7240/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
accions en matèria de catàleg operatiu de recursos mobilitzables amb eines de gestió del procediment de contractació i amb protocols
de disposició de mitjans segons el tipus d'emergència. 5302

P) A la Pregunta RGE núm. 7332/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relatives a segon
assessor lingüístic per al projecte British en el col·legi Sa Graduada de Maó. 5302

Q) A les Preguntes RGE núm. 239 a 244 i 249 a 288/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatives a operacions pendents de pagament. 5303

R) A la Pregunta RGE núm. 2183/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de metges que, sense la titulació degudament homologada, fan feina com a titulars en els centres de salut de
Balears. 5304

S) A la Pregunta RGE núm. 2185/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de metges que, sense la titulació degudament homologada, fan feina com a titulars als hospitals de Balears.

5304

T) A la Pregunta RGE núm. 3601/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges
de protecció oficial a reserves estratègiques de sòl pendents de finalització. 5304

U) A les Preguntes RGE núm. 4658 a 4661/20, de la diputada María Tania Marí i marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a mitjans materials i professionals assignats a les unitats UVAC (per atendre casos de COVID-19) a Eivissa, Formentera, Menorca i
Mallorca. 5304

V) A la Pregunta RGE núm. 5876/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a seguiment online del curs acadèmic. 5304

W) A la Pregunta RGE núm. 5895/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a mesures adoptades per la Conselleria d'Educació perquè els alumnes que no disposen dels mitjans adequats per seguir
les classes telemàticament ho puguin fer. 5304
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X) A la Pregunta RGE núm. 6209/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (1). 5305

Y) A la Pregunta RGE núm. 6210/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (2). 5305

Z) A la Pregunta RGE núm. 6211/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (3). 5305

AA) A la Pregunta RGE núm. 6212/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (4). 5305

AB) A la Pregunta RGE núm. 6213/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (5). 5305

AC) A la Pregunta RGE núm. 6214/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (6). 5306

AD) A la Pregunta RGE núm. 6455/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a realització
de tests massius per detectar casos de coronavirus. 5306

AE) A la Pregunta RGE núm. 6943/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de tests que s'han realitzat a Balears per saber si una persona es troba contagiada de la COVID-19. 5306

AF) A la Pregunta RGE núm. 7041/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
funcionament dels agents de medi ambient durant l'alerta sanitària. 5306

AG) A la Pregunta RGE núm. 7060/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ús de
vehicles per a desinfecció. 5306

AH) A la Pregunta RGE núm. 7066/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Pacte
Verd europeu i desenvolupament econòmic de les Balears. 5307

AI) A la Pregunta RGE núm. 7515/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció
d'HPO a Menorca prevista per a 2020. 5307

AJ) A la Pregunta RGE núm. 7516/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat de les
inversions al Port de Fornells. 5307

AK) A la Pregunta RGE núm. 7680/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada
de mascaretes FPP2 YKII i KN95. 5308

AL) A la Pregunta RGE núm. 7686/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre i ubicació dels punts de servei de detecció ràpida de la COVID-19 instal·lats a Balears. 5308

AM) A la Pregunta RGE núm. 7687/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a perfil de les persones que accedeixen als punts de servei de detecció ràpida de COVID-19 instal·lats a Balears.     

5308

AN) A la Pregunta RGE núm. 7688/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de tests realitzats fins al dia d'avui en els punts de servei de detecciuó ràpida de la COVID-19 instal·lats a
Balears. 5308

AO) A la Pregunta RGE núm. 8658/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
situació de les obres de prolongació del metro al Parc Bit. 5308

AP) A les Preguntes RGE núm. 8944 a 8946/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives
a vols privats a/des de Mallorca, Menorca i Eivissa durant el període de confinament. 5309

AQ) A la Pregunta RGE núm. 11484/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc
de material de protecció per als professionals sanitaris del Sistema de Salut de les Illes Balears. 5309
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AR) A la Pregunta RGE núm. 11485/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc
de material de protecció per als professionals sanitaris del Sistema de Salut de les Illes Balears en cas d'un nou rebrot de COVID-19.

5309

AS) A la Pregunta RGE núm. 11486/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc
suficient de proves PCR per detectar COVID-19 entre la població de les Illes Balears. 5309

AT) A la Pregunta RGE núm. 11487/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
de la Conselleria de Salut en cas d'un nou rebrot de COVID-19. 5309

AU) A la Pregunta RGE núm. 11488/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professionals contractats per fer front a un rebrot de COVID-19. 5309

AV) A la Pregunta RGE núm. 11489/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç
dels serveis d'urgències dels hospitals de les Illes Balears davant l'increment de casos COVID. 5309

AW) A la Pregunta RGE núm. 11493/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rastrejadors de COVID-19 a les Illes Balears. 5310

AX) A la Pregunta RGE núm. 11494/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rastrejadors de COVID-19 a les Illes Balears (2). 5310

AY) A la Pregunta RGE núm. 11495/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rastrejadors de COVID-19 a les Illes Balears (3). 5310

AZ) A la Pregunta RGE núm. 11496/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rastrejadors de COVID-19 a les Illes Balears (4). 5310

BA) A la Pregunta RGE núm. 11497/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rastrejadors de COVID-19 a les Illes Balears (5). 5310

BB) A la Pregunta RGE núm. 11498/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a PCR
realitzades diàriament els mesos de juliol i agost de 2020. 5310

BC) A la Pregunta RGE núm. 11507/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a UCI disponibles en els centres sanitaris de les Illes Balears. 5310

BD) A la Pregunta RGE núm. 11511/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a realització de proves diagnòstiques per a la detecció de contagi de COVID-19. 5310

BE) A la Pregunta RGE núm. 13581/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020. 5311

BF) A la Pregunta RGE núm. 13582/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020. 5311

BG) A la Pregunta RGE núm. 13583/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020. 5311

BH) A la Pregunta RGE núm. 13586/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020. 5311

BI) A la Pregunta RGE núm. 13587/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució
de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020. 5311

BJ) A la Pregunta RGE núm. 13588/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució
de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020. 5311

BK) A la Pregunta RGE núm. 13589/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020. 5311

BL) A la Pregunta RGE núm. 13590/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020. 5311
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BM) A la Pregunta RGE núm. 13591/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020. 5312

BN) A la Pregunta RGE núm. 13592/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020. 5312

BO) A la Pregunta RGE núm. 13593/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020. 5312

BP) A la Pregunta RGE núm. 13594/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020. 5312

BQ) A la Pregunta RGE núm. 13595/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020. 5312

BR) A la Pregunta RGE núm. 13597/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020. 5312

BS) A la Pregunta RGE núm. 13598/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020. 5312

BT) A la Pregunta RGE núm. 13599/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020. 5312

BU) A la Pregunta RGE núm. 13600/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020. 5313

BV) A la Pregunta RGE núm. 13601/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020. 5313

BW) A la Pregunta RGE núm. 13602/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020. 5313

BX) A la Pregunta RGE núm. 13603/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020. 5313

BY) A la Pregunta RGE núm. 13604/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020. 5313

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 2609/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca i VOX-
Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció a les Illes
Balears, sobre l'informe 185/2021 de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, referit al compliment de legalitat de l'Oficina
corresponent a l'exercici 2019. 5313

B) RGE núm. 2743/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del
president del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears i de membre o membres d'aquest consell, sobre els canvis normatius
en tramitació i sobre els darrers criteris interpretatius en relació amb els pactes successoris. 5313

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 2673/21. 5314

B) Presa en consideració per part del Congrés dels Diputats de la Proposició de llei sobre la protecció de la Mar Mediterrània sota
la jurisdicció espanyola dels danys que puguin produir l'exploració, la investigació i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies
minerals. 5314

C) No-presa en consideració per part del Congrés dels Diputats de la Proposició de llei de modificació de l'article 25 de la Llei
7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista. 5314

D) Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 2197/21. 5314

E) Retirada de la Interpel·lació RGE núm. 14654/20. 5314
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F) Tramitació de preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant comissió per a les preguntes amb sol·licitud de resposta escrita
RGE núm. 10365, 10366, 13664, 13666, 13900, 15449, 15450, 15988, 15989 i 15990/20. 5314

4. INFORMACIONS

A) Reglament del Comitè de Seguretat i Salut del Parlament de les Illes Balears 5315

B) Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, relatiu a l'accés dels mitjans de comunicació al Parlament de les Illes Balears.
5318

C) Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears de declarar finalitzat el procediment selectiu per proveir una plaça de
funcionari o funcionària de carrera del cos d’assessors facultatius, especialitat biblioteconomia i documentació, per ocupar el lloc de
treball de cap de Gestió Documental del Parlament de les Illes Balears. 5319

D) Cinquena pròrroga de la Declaració de l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament
del Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis. 5320

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 91, de 5 de març de 2021. 5320
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de març de 2021, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2194/21, relativa a funció pública, mesures per fer front
a les retallades del Govern, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
s'elabori un informe pel departament jurídic de funció
pública respecte de les places que són ocupades incomplint
la normativa (Directiva 1999/70) i la jurisprudència en
matèria de contractació temporal que hagin de ser
considerades fraudulentes i/o abusives, tant de funcionaris
autonòmics com de la resta d'empleats dependents de
l'administració i el seu sector instrumental, elaborant un
inventari d'aquestes places, amb les seves característiques,
situació i resolució aplicable; que aquest informe sigui
executat en un termini màxim de sis mesos i que es traslladi
als responsables màxims dels departaments/organismes
afectats, als grups parlamentaris i als representants
sindicals, convocant de manera urgent i extraordinària les
corresponents meses de negociació amb la finalitat de
tractar i resoldre aquesta qüestió.

A la seu del Parlament, 16 de març de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

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
9 de març de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 1068/21, relativa a exoneració dels
impostos de l'estat a autònoms i petites empreses afectades per
la crisi de la COVID-19, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a exonerar de les quotes de la Seguretat Social i de
la liquidació d'IVA, en cas de ser favorable a l'Estat, els
treballadors autònoms l'activitat dels quals s'hagi vist

aturada a causa de l'entrada en vigor de les mesures
sanitàries establertes dins el nivell d'alerta 4 i posteriors.

2. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern espanyol
a exonerar de les quotes de la Seguretat Social i de la
liquidació d'IVA, en cas de ser favorable a l'Estat, les
petites empreses l'activitat de les quals s'hagi vist aturada a
causa de l'entrada en vigor de les mesures sanitàries
establertes dins el nivell d'alerta 4 i posteriors. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cercar l'instrument jurídic per tal que els
ajuntaments puguin exonerar les taxes municipals als
sectors afectats per les restriccions d'activitats aprovades
pel Govern de les Illes Balears i afectats per la crisi
econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a estudiar amb els agents econòmics de les Illes
Balears i el Govern de les Illes Balears línies d'ajudes per
finançar les empreses de les illes afectades per les
restriccions sanitàries.

A la seu del Parlament, 16 de març 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
9 de març de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 1035/21, relativa a ajudes a l'hostaleria,
el turisme i el comerç, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya i el Govern de les Illes Balears a adoptar les
mesures següents en l'àmbit de les seves competències: 

1. Prorrogar i flexibilitzar els ERTO de suspensió de
contracte o reducció de jornada, fins la finalització de l'estat
d'alarma o almenys fins al juny de 2021, revisada en funció
de l'evolució de la pandèmia. 

2. Suspendre, sense cap cost, l'abonament de les quotes
d'autònoms i cotitzacions de la seguretat social d'empleats 
mentre no es recuperin els nivells anteriors a la present crisi
i, com a mínim, fins al juny de 2021, revisable en funció de
l'evolució de la pandèmia. 

3. Congelar impostos directes i indirectes que llastrin
l'activitat d'aquests sectors. 

4. Crear bons per a famílies i empreses que incentivin el
consum en el turisme, l'hostaleria i el comerç. 

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-085.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-083.pdf#page=179
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5. Crear plans de formació per a l'hostaleria orientats a
impulsar les capacitats de gestió financera i
professionalització. 

6. En concret, per al subsector turístic de les agències de
viatges:

1. Conforme amb l'apartat 19 de la Recomanació (UE)
2020/648 de la Comissió de 13 de maig de 2020,
relativa als bons oferts als passatgers i als viatgers com
a alternativa al reemborsament de viatges combinats i
serveis de transport cancel·lats en el context de la
pandèmia de la COVID-19, promoure amb els
intermediaris financers l'establiment de línies de
liquiditat específiques per a les agències de viatges per
atendre les reclamacions de reemborsaments de bitllets
i bons cancel·lats. A tal fi, s'utilitzarà l'ajuda per fer
front a la COVID-19 prevista en el marc de l'Instrument
de Garantia de Préstec del Programa COSME, posat en
marxa pel Fons Europeu d'Inversions i la Comissió
Europea, i altres règims similars llançats pel Grup del
Banc Europeu d'Inversions. 

2. Establir la congelació de les assegurances de caució
requerides per obtenir les llicències d'activitat com a
agències de viatges mentre duri la crisi.

A la seu del Parlament, 16 de març 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 9

de març de 2021, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1889/21,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
relació amb els mitjans de comunicació de les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant la diputada Catalina Pons i Salom
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat. Hi hagué
torn de rèplica i de contrarèplica.

Palma, 24 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 9
de març de 2021, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 2051/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
adoptades davant l'aparició de bales de palla, que contestà la
consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

B) RGE núm. 2300/21, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ajudes a Sant
Antoni de Portmany amb motiu del fenomen meteorològic
DANA l'octubre de 2019, que contestà la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

C) RGE núm. 2303/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió
de desescalada arran de les peticions de SOS Esports, que
contestà la consellera d'Afers Socials i Esports.

D) RGE núm. 2274/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures de
suport a les instal·lacions esportives, que contestà la consellera
d'Afers Socials i Esports.

E) RGE núm. 2309/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a fons europeus React-EU
per donar ajudes directes a PIME i autònoms, que contestà la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

F) RGE núm. 2302/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte del Port de
Fornells, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

G) RGE núm. 2304/21, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estratègia
del Govern per tal de reduir les xifres d'atur, que contestà el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

H) RGE núm. 2294/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
repercussió de la notícia de l'expropiació d'habitatges a Balears,
que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

I) RGE núm. 2307/21, de la diputada María Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a paga extraordinària
COVID al personal sanitari de les Illes Balears, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

J) RGE núm. 2308/21, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'igualtat
de dones i homes per al sector educatiu, que contestà el
conseller d'Educació i Formació Professional.

K) RGE núm. 2298/21, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a incompliments de l'Estat
envers els ciutadans de les Illes Balears, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
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L) RGE núm. 2239/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a mesures previstes per tombar la corba de l'atur a
Balears, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

M) RGE núm. 2245/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dades de
desocupació, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

N) RGE núm. 2293/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a creixement de la
desocupació a Balears, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.

O) RGE núm. 2310/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a expropiació
d'habitatges, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

Palma, a 24 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 9

de març de 2021, rebutjà els Punts 1, 3 i 4 de la Moció RGE
núm. 2194/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funció
pública, mesures per fer front a les retallades del Govern, amb
el resultat següent: 
• Punts 1 i 3: vots emesos 51, vots a favor 23, vots en contra

25 i abstencions 3.
• Punt 4: vots emesos 51, vots a favor 25, vots en contra 26

i abstencions 0.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de març de 2021, rebutjà els Punts 1, 4, 5, 8, 9 i 11.2, 11.3 i
11.5 de la Proposició no de llei RGE núm. 1035/21, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ajudes a
l'hostaleria, el turisme i el comerç, amb el resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 49, vots a favor 21, vots en contra 28

i abstencions 0.
• Punt 4: vots emesos 51, vots a favor 5, vots en contra 30 i

abstencions 16.

• Punt 5: vots emesos 51, vots a favor 18, vots en contra 28
i abstencions 5.

• Punt 8: vots emesos 51, vots a favor 10, vots en contra 28
i abstencions 13.

• Punt 9 i 11.2, 11.3 i 11.5: vots emesos 51, vots a favor 21,
vots en contra 28 i abstencions 2.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller d'Educació i Formació

Professional, davant el Ple de la cambra, sobre la valoració
del primer trimestre dels centres escolars (RGE núm.
1056/21).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de març de 2021, tengué lloc la compareixença del Sr.
Conseller d'Educació i Formació Professional, qui informà
sobre el tema indicat.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 2297, 2306, 2240 i 2305/21.

 Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de març de 2021, quedaren ajornades les preguntes
esmentades, presentades per la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt; pel diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular; per la diputada Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears; i per la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular; relatives a mesures per
millorar la qualitat de l'aire de Maó, a actes de reconeixement
i memòria per recordar qui fou batle d'es Castell, Sr. Francesc
Gimier Sintes, a pròrroga del termini establert a l'article 23 de
la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminants de les Illes
Balears, i a ajudes al comerç de Palma, respectivament; atesos
els escrits  del Govern RGE núm. 2378 i 2379/21.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.1. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 de març de 2021, aprovà la
Resolució presentada a l'Informe de la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears núm. 185/2021, sobre el compliment de la
legalitat de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció
a les Illes Balears corresponent a l'exercici de 2019, en
compliment de la Resolució derivada de l'aprovació de la
Proposició no de llei RGE núm. 4261/20, aprovada per la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)

Primer. El Parlament de les Illes Balears proposa la
compareixença de l’actual director de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears a
la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears amb la finalitat de retre
comptes sobre l’informe 185/2021 de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, referit al compliment de
legalitat de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears, corresponent a l’exercici
2019.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta a l’actuació
urgent de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears per tal de acomplir les
recomanacions esmentades a l’informe en un termini de
quinze dies, especialment en allò referent als actes aprovats
mitjançant Relació de Llocs de Treball, expedients de
selecció de personal, sistema de carrera professional i
activitat contractual.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears constata que els
fets posats de manifest per l’informe 185/2021 de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears incompleixen
les finalitats principals de l’Oficina esmentades a la Llei
16/2016 de la seva creació de fomentar els valors i els
principis d’ètica pública i d’integritat i dur a terme el
seguiment de les obligacions que estableixen les lleis.

Quart. L’informe 185/2021, instat per aquesta Comissió
d’Hisenda el 3/6/2020 amb el següent acord «El Parlament
de les Illes Balears insta la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears a dur a terme una auditoria de compliment de
legalitat anual de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció en un informe específic, i a informar-ne del seu
resultat», és un procés d’avaluació que acredita
l’incompliment de les obligacions i deures de la direcció de
l’Oficina.

A la seu del Parlament, a 16 de març de 2021
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virgínia Marí i Rennesson

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de març de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 15343/20, relativa a per a un transport de qualitat,  amb
les esmenes RGE núm. 2445 i 2446/21, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a accelerar el procés de contractació de
nous treballadors a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
i a dotar econòmicament i de forma suficient aquest servei
perquè les contractacions es facin efectives en el termini de
6 mesos. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a augmentar dins l’any 2021 les
freqüències en hores puntes en els trajectes de més
afluència d’usuaris, en especial a les línies Manacor/Palma
i Sa Pobla/Palma que alternarien trajectes ordinaris de
parades en totes les estacions amb trajectes en la modalitat
de semidirectes entre els pobles d’origen i Inca escurçant
així la durada d’alguns trajectes.

A la seu del Parlament, 16 de març de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Helena Benlloch i Bottini
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de març de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 15441/20, relativa a augment de les freqüències del
metro a la Universitat de les Illes Balears, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i concretament la Conselleria de Mobilitat i
Habitatge a augmentar les freqüències del metro cap a la
UIB i viceversa a fi de descongestionar el nombre d’usuaris
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d’aquest servei i permetre que es mantinguin les distàncies
de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries.

A la seu del Parlament, 16 de març de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Helena Benlloch i Bottini
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 11 de març de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1593/21,
relativa a mesures per a la supervivència de les agències de
viatges davant les conseqüències de la COVID-19, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i el Govern balear a dotar de manera urgent d’ajudes
directes a fons perdut o bé d’un fons de suport financer i/o
de recapitalització per al sector de les agències de viatges,
de la mateixa manera que a destinar Fons Europeus Next
Generation, per garantir la viabilitat i la sostenibilitat de les
agències de viatges. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a la mobilització de recursos provinents del Fons de
suport a la solvència d'empreses estratègiques per evitar la
destrucció massiva del teixit productiu de les agències de
viatges. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a mantenir els ERTO per causa de força major o per
impediment o limitacions d’activitats en aquest cas, de les
agències de viatges fins a la definitiva normalització de
l’activitat. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a la creació per part del Ministeri d’Indústria,
Comerç i Turisme d’un programa extraordinari d’incentius
al consum directe i al gaudi de productes, serveis i
experiències turístiques a Espanya, mitjançant les agències
de viatges per combatre la pèrdua de la seva activitat. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar la creació i la posada en marxa dels
bons turístics, amb l’objectiu d’estimular el turisme
interilles i dinamitzar l’economia, en el moment i amb les
condicions que sanitàriament sigui possible i que s’acordin
amb el sector turístic. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat conjuntament amb AESA i la col·laboració del
Govern balear, a adoptar amb caràcter d’urgència totes les
mesures necessàries per tal de garantir el compliment del
Reglament (CE) 261/2004, fent efectiu el reemborsament
de tots els bitllets cancel·lats per les companyies aèries
durant el confinament. 

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a fer feina conjuntament amb la CEAV i amb la
col·laboració del Govern balear, per tal d’efectuar les
modificacions urgents de la normativa de viatges
combinats, inclosa en el Reial decret legislatiu 1/2007, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa
dels consumidors i usuaris, i altres lleis complementàries,
fent especial menció a la responsabilitat que suporten les
agències de viatges, que hauria de ser solidària entre tots els
participants en l'organització del paquet turístic.

 
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i el Govern balear a impulsar conjuntament la
reconversió de les formes tradicionals de comercialització
de les agències de viatge, accelerant la transformació digital
per tal de garantir-ne la productivitat i la sostenibilitat a
l’era post-COVID-19, mitjançant el desenvolupament de
nous models de negoci amb eines de Business Intelligence
i Big Data AnalYtics, dirigits a aconseguir la segmentació
de nínxols de mercat i la personalització de les ofertes, la
flexibilització de la política de cancel·lacions i d’altres
reptes futurs. 

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i el Govern balear a fer feina conjuntament per tal
d’impulsar la requalificació tècnica dels agents de viatge en
la seva condició d’assessors i consultors de la indústria
turística i de viatges, actuant com a prescriptors de destí i
implementant la seva capacitació. 

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat amb la col·laboració del Govern balear, a estudiar
l’establiment d’aquells mecanismes necessaris mitjançant
una adequada col·laboració amb l’administració
autonòmica per possibilitar que aquelles agències de viatge
franquiciades que no disposin de llicència pròpia puguin
accedir en igualtat de condicions a les convocatòries
d’ajudes que estiguin implementant les comunitats, sense
ser discriminades. 

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a adoptar les mesures i modificacions oportunes per
part dels ICO per fer extensible, en aquest cas a les agències
de viatges, les ampliacions aprovades en la línia d’avals
COVID-19 a la línia Thomas Cook.

A la seu del Parlament, 16 de març de 2021
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 11 de març de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1760/21,
relativa a concessió d'ajudes directes, no retornables a les
agències de viatges i l'extensió dels ERTO fins a finals d'any,
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
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RESOLUCIÓ

D)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a aprovar la concessió urgent d’un sistema
d’ajudes directes no retornables que garanteixi la solvència
i la sostenibilitat de les agències de viatge perjudicades per
la crisi sanitària de la COVID-19. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a allargar els ERTO fins al 31 de desembre de 2021,
per tal de protegir els treballadors de les agències de viatge
perjudicades per la crisi sanitària de la COVID-19.

A la seu del Parlament, 16 de març de 2021
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 11 de març de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 16165/20,
relativa a frenar la proliferació de les cases d'apostes, amb les
esmenes RGE núm. 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496 i
2497/21, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en el marc de les restriccions sanitàries
dutes a terme per motiu de la COVID-19, estableixi horaris
de tancament i d’admissió de nous clients de les cases
d’apostes, casinos de joc i sales de bingo més reduïts que
els del sector de l’hostaleria.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a plantejar la possibilitat de treballar en una
nova regulació en matèria d’apostes que estudiï la
modificació de l’article 20.6 del Decret 42/2017, de 25
d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’apostes de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i modifiqui la
distància mínima a 500 metres entre les cases d’apostes
presencials i els centres educatius d’ensenyament obligatori,
formació professional, universitària, centres de rehabilitació
i hospitals i qualsevol altre centre d’ús freqüent de menors
com ludoteques o parcs infantils.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar conjuntament amb les entitats locals
per oferir un oci digne, potenciant el coneixement, l’esport
i les arts.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a limitar la concessió de noves autoritzacions
de joc per a salons de joc o cases d’apostes presencials per
decréixer-ne el nombre concedint una llicència nova a canvi
de tres baixes definitives.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la possibilitat de restringir les
terminals d’apostes esportives en salons de joc, bingos,
casinos.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant i publicant regularment
plans d’inspecció a les cases d’apostes presencials per
intensificar, si és necessari, els controls i prevenir l’accés a
les persones menors d’edat. Així mateix, es realitzaran
programes de formació de la Policia Local sobre l’aplicació
de la normativa i les infraccions més habituals relacionades
amb les apostes i el joc.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme activitats informatives en els
centres educatius, en el marc de la prevenció d’addiccions
generades pel joc i les apostes, per informar dels riscos i
problemes de salut pública.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar i publicar informes periòdics sobre
la localització geogràfica de les cases d’apostes presencials
atenent criteris socioeconòmics de la població local.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reconèixer la ludopatia i altres addiccions
derivades del joc patològic com un problema de salut
pública i a garantir els recursos públics en els plans de
prevenció i rehabilitació de la ludopatia en el marc del
sistema públic de salut amb l’objectiu d’accelerar l’accés i
millorar la qualitat del servei.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la prohibició de tota mena de publicitat física
relativa a cases d’apostes en espais esportius i mobiliari
urbà.

11. El Parlament de les Illes Balears insta els ens locals a
estudiar la possibilitat de crear una normativa de publicitat
exterior dels locals de joc on únicament es permeti posar el
nom del local i/o la empresa.

A la seu del Parlament, 16 de març de 2021
La secretària de la comissió
Maria Antònia Truyols i Martí
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 11 de març de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 16175/20,
relativa a foment de la producció ecològica, amb les esmenes
RGE núm. 2488, 2489 i 2490/21, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i en concret el Ministeri d’Agricultura, Pesca i
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Alimentació a tenir en compte el Pacte Verd Europeu i les
Estratègies de la Granja a la Taula i de Biodiversitat a
l’hora de dissenyar el Pla Estratègic de la PAC, tot
contemplant les necessitats del sector ecològic i definint
una estratègia que inclogui, com a mínim, ajudes a la
conversió, al manteniment, al control i al foment de la
producció ecològica.

2. El Parlament de les Illes Balears proposa que s’impulsi
un Pla d’Acció per a la Producció Ecològica per a cada una
de les comunitats autònomes, de manera que es tenguin en
compte les particularitats agroclimàtiques i socioculturals
de cada territori i que es pugui definir i desenvolupar de
manera participada.

Aquest Pla d’acció:
- Ha de ser coherent amb els objectius de les estratègies
de la Granja a la Taula i de Biodiversitat.
- Ha d’implicar les administracions autonòmiques i locals
per assegurar la coherència de les polítiques públiques i els
ha de donar suport amb Compres Públiques Verdes.
- Ha de comptar amb el sector ecològic per a la definició
i el desenvolupament, i implicar la societat civil i els agents
del sistema alimentari local.
- Ha de tenir definit un calendari d’execució i un
pressupost assignat.

Igualment ha de tenir ben definits els següents objectius:
- Informar les persones consumidores sobre els beneficis
de la producció ecològica per a la salut, el medi i el
benestar animal.
- Facilitar la connexió entre productors/es i
consumidors/es, així com entre sector productiu i empreses
de transformació i comercialització agroalimentària.
- Promoure dietes on la proteïna vegetal tengui un major
pes així com la proteïna animal procedent de ramaderia
ecològica.
- Facilitar a productors/es l’accés a la terra i afavorir la
producció i la disponibilitat de tots els “insums” necessaris
per al creixement de la producció ecològica, així com del
reciclatge de nutrients i l’economia circular.
- Afavorir la disponibilitat i l’ús de material vegetal
heterogeni i varietats locals ecològiques i races animals
autòctones.
- Posar en valor i facilitar l’accés a tota la informació i
coneixement generats pel secor ecològic, creant xarxes del
coneixement i bons serveis d’assessorament i afavorint les
xarxes de socialització i intercanvi de coneixement a escala
estatal i local, i la transferència horitzontal del coneixement
pagès/a a pagès/a.
- Aconseguir que almenys el 25% de la SAU sigui dedicat
a la producció ecològica.
- Mantenir en consonància els pressupostos de recerca i
innovació dedicats a la producció ecològica amb l’objectiu
de superfície ecològica i dedicar el 25% del pressupost
d’R+D a la generació i la gestió de coneixement i innovació
ecològics.
- Augmentar el pressupost destinat a recerca i innovació
en mètodes agraris ecològics per trobar solucions R+D a
aquest problema i per afrontar el problema de la
contaminació derivada de residus de plaguicides.
- Comptar amb un seguiment i una avaluació des del
principi i supervisar la seva implementació per poder

identificar les deficiències i reorientar les actuacions en cas
que sigui necessari.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i en concret el Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació a impulsar i cofinançar el disseny i l’aplicació
d’un Pla d’Acció per a la Producció Ecològica a escala
estatal, així com Plans d’Acció Autonòmics, de manera que
es tenguin en compte les particularitats agroclimàtiques i
socioculturals de cada territori. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i en concret el Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació a tenir en compte i incloure la compensació
dels sobrecostos d’insularitat que pateix el sector
agrícolaramader de Balears en la redacció del Pla Estratègic
de la PAC.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i en concret el Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació a valorar, en la redacció del Pla Estratègic de
la PAC, que els sobrecostos d’insularitat provoquen la
pèrdua de rendibilitat de les explotacions, impedeixen el
relleu generacional i situen Balears en una clara posició de
desavantatge i menor competitivitat.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i en concret el Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació a no demorar l’execució i l’aplicació del
Règim Especial de Balears, aprovat pel Consell de
Ministres el febrer de 2019, en tot allò que impliqui reduir
i compensar els sobrecostos d’insularitat, amb especial
atenció al sector agrícolaramader.

A la seu del Parlament, 16 de març de 2021
La secretària de la comissió
Maria Antònia Truyols i Martí
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de març
de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 17634/20, relativa a Pla autonòmic d'atenció i
integració de les persones immigrades, amb l'esmena RGE
núm. 2483/21, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

G)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar polítiques definides, efectives
i sistematitzades per a l’atenció i la integració de les
persones immigrades residents a la nostra comunitat
autònoma. Aquestes actuacions es desenvoluparan des de la
coordinació de les propostes i demandes recollides l’any
2019 pel Consell Assessor per a la integració de les
persones immigrades de les Illes Balears, en coordinació
amb tots els departaments del Govern i totes les
institucions: consells insulars i ajuntaments, per així poder
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elaborar tots els programes i projectes d’actuació i donar
resposta a les necessitats detectades amb la implicació dels
diferents departaments del Govern de les Illes.
Aquest conjunt d’iniciatives s’establiran atenent:

- La diversitat dels seus orígens (nacions i cultures)
donada la transversalitat dels fenòmens migratoris, en
tots els àmbits de les polítiques públiques (sanitat,
educació, serveis socials, participació, infància,
joventut, famílies ...).
- La coordinació eficaç i efectiva vinculada a les
actuacions de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament
(AOD) que compti amb la dotació pressupostària
adequada al llarg de la legislatura.

2. El Parlament de les Illes Balears en l'àmbit de la
mediació intercultural: a) Reconeix la labor dels
professionals de la mediació intercultural per la ingent tasca
que porten desenvolupant durant més d'una dècada. b) Insta
el Govern de les Illes Balears a realitzar una correcta
dotació pressupostària perquè aquest servei fonamental, de
vegades invisible, es continuï desenvolupant. La dotació
pressupostària haurà de realitzar-se a través de les
oportunes convocatòries de subvencions o concerts amb les
entitats locals, administracions més pròximes a la
ciutadania. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a sol·licitar al Govern central la recuperació
del fons estatal per a la integració, l'acolliment i el reforç
educatiu dels immigrants, facilitant així el finançament
d'aquestes actuacions a les comunitats autònomes.

A la seu del Parlament, 16 de març de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
La vicepresidenta de la comissió
María Asunción Pons i Fullana

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de març
de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 17679/20, relativa a una acollida digna, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

H)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Interior, amb el conjunt de les institucions competents, a
millorar la coordinació i l'execució de les polítiques
d’acollida per donar un ple compliment als drets humans i
garantir d’aquesta manera les condicions adequades i
segures per a les persones nouvingudes en situació
irregular. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a donar resposta a l’arribada de persones a les
costes d’arreu de l’Estat respectant els drets humans i, més
concretament, els drets de la infància. En aquest sentit, s'ha

de posar fi a la separació de menors de les seves famílies,
tal com han denunciat diferents ONG o el Govern canari. 

3. El Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govern
d’Espanya canviar el nom de menors no acompanyats
(MENA) a tota la legislació espanyola per nins, nines i
adolescents no acompanyats, per ser un terme més
igualitari. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a millorar els procediments de gestió de
migració irregular i a modificar la Llei d’estrangeria, en
base als objectius fixats per l’Agenda 2030, per assolir uns
processos migratoris més respectuosos amb els drets
humans en els termes que estableix l’Organització de les
Nacions Unides i en base a una política global de la Unió
Europea. En aquest sentit, es fa necessari millorar les
condicions dels centres d’internament d’estrangers (CIE) en
les condicions necessàries adequades. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a implementar protocols d’acollida humanitària
que prevegin llocs d’acollida dignes i suficients per cobrir
les necessitats bàsiques de les persones migrades i 
ofereixin assessorament jurídic en el seu idioma, així com
assistència sanitària i psicològica. En aquest sentit, es fa
necessari que els pressuposts generals de l’Estat per a 2022
prevegin una dotació econòmica suficient per a aquestes
polítiques d’acollida. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya, el Govern de les Illes Balears i la Comissió
Europea a impulsar polítiques que permetin millorar les
condicions de vida digna als països d’origen dels fluxos
migratoris i, per tant, revertir-ne les causes estructurals.
Aquest punt implica impulsar polítiques de forma
transversal en els àmbits de la cooperació al
desenvolupament, polítiques comercials, política exterior,
polítiques per lluitar contra les màfies de tràfic irregular de
persones immigrants o de les polítiques de lluita contra el
canvi climàtic, entre d’altres. 

7. El Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govern
d’Espanya que prengui les mesures necessàries per tal
d’agilitar el procés per garantir el dret a l’asil.

A la seu del Parlament, 16 de març de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
La vicepresidenta de la comissió
María Asunción Pons i Fullana

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de març de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
14415/20, relativa a voluntariat als centres educatius, i quedà
aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ

I)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar, amb la col·laboració d’ajuntaments
i consells insulars, la implementació de mesures que
millorin i facilitin l’accessibilitat, la mobilitat i la fluïdesa
del trànsit al voltant dels centres educatius i que millorin la
seguretat a tothom. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la col·laboració entre
administracions i entitats del diferents àmbits del
voluntariat (protecció civil i educatiu) amb l’objectiu de
col·laborar en el desenvolupament de protocols de seguretat
i de la fluïdesa circulatòria al voltant dels centres educatius
i de les situacions que s’hi puguin donar. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, amb la col·laboració de les diferents
administracions locals, a dotar de les ajudes necessàries
(instruments, materials i formació) perquè les entitats de
voluntariat i les persones voluntàries puguin desenvolupar
la tasca encomanada amb les mesures i els protocols
d’actuació necessaris i poder garantir la seguretat sanitària
de tothom.

A la seu del Parlament, 16 de març de 2021
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de març de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
14767/20, relativa a una educació inclusiva de qualitat, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

J)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria d’Educació, Recerca i Cultura i el servei
d’Inspecció Educativa de Balears a revisar i solucionar el
més aviat possible les mancances actuals que pateixen els
centres educatius de les Illes en matèria d’atenció a la
diversitat. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació, Recerca i Cultura a dotar adequadament i
suficientment els centres docents dels recursos humans que
siguin necessaris per al compliment de les mesures de
seguretat imposades per la Conselleria d’Educació, Recerca
i Cultura en coordinació amb la Conselleria de Salut de les
Illes Balears. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació,  Recerca i Cultura a crear, juntament amb tota

la comunitat educativa, un protocol d’actuació específic que
asseguri la continuïtat de l’ensenyament als alumnes amb
necessitats especials en cas d’un nou confinament d’aquests
menors quan per les seves circumstàncies personals no sigui
possible una atenció a distància.

A la seu del Parlament, 16 de març de 2021
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de març de
2021, rebutjà el Punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm.
15343/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a per a un transport ferroviari de qualitat, amb
el resultat següent: vots emesos 11, vots a favor 5, vots en
contra 6 i abstencions 0.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la consellera de Presidència, Funció

Pública i Igualtat, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, sobre les línies programàtiques
que pensa desenvolupar durant la present legislatura i les
directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà 
(RGE núm. 1751 i 1776/21).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de març de
2021, tengué lloc la compareixença de la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, qui, acompanyada del
secretari general, de les directores generals de Coordinació,
Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat i de Funció
Pública; dels directors generals de Relacions Institucionals i
Cooperació Local, d'Emergències i Interior i de Comunicació;
de les directores de l'Advocacia i de l'Institut Balear de la
Dona; del cap de Gabinet, de la responsable de Comunicació,
del cap de Secretaria i de l'interlocutor parlamentari, informà
sobre el tema indicat.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
Compareixença del director general del Servei de Salut,

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

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 10 de març de 2021, tengué lloc la
compareixença del director general del Servei de Salut, qui,
acompanyat del secretari general, de la directora assistencial i
del cap de Premsa del Servei de Salut; de les subdirectores
d'Atenció Primària i Atenció a les Urgències Extrahospitalàries
i d'Humanització, Atenció a l'Usuari i Formació; del gerent
d'Atenció Primària, del cap de Gabinet de la Conselleria de
Salut i Consum, de l'assessora i de l'assessora parlamentària,
informà sobre el tema indicat.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Acord de compareixença del director general de

Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria
d'Educació i Formació Professional, davant la Comissió
d'Educació, Universitat i Recerca, sobre la situació, el
desenvolupament i l'execució del Pla d'Infraestructures
Educatives de les Illes Balears (RGE núm. 1963/21).

 La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de març de
2021, acordà, per unanimitat, recaptar la presència del director
general de Planificació, Ordenació i Centres per tal d'informar
sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord de compareixença del conseller d'Educació i

Formació Professional, davant la Comissió d'Educació,
Universitat i Recerca, sobre les línies d'actuació futures de
la nova conselleria (RGE núm. 1762/21).

 La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de març de
2021, acordà, per unanimitat, recaptar la presència del conseller
d'Educació i Formació Professional per tal d'informar sobre el
tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de març de
2021, admet a tràmit les propostes de resolució següent, amb
tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Palma, a 23 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A) 
Dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos,

Ciudadanos, MÉS per Mallorca i VOX-Actua Baleares a
l'Informe de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
núm. 185/2021, sobre el compliment de la legalitat de
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears corresponent a l'exercici de 2019, en
compliment de la Resolució derivada de l'aprovació de la
Proposició no de llei RGE núm. 4261/20, aprovada per la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Els Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos,
Ciudadanos, MÉS per Mallorca i VOX-Actua Baleares
presenten les propostes de resolució següents a l'Informe de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears núm. 185/2021,
sobre el compliment de la legalitat de l'Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a
l'exercici de 2019.

Primera. El Parlament de les Illes Balears proposa la
compareixença de l’actual director de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears a la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de les Illes
Balears amb la finalitat de retre comptes sobre l’informe
185/2021 de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
referit al compliment de legalitat de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, corresponent a
l’exercici 2019.

Segona. El Parlament de les Illes Balears insta a l’actuació
urgent de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a
les Illes Balears per tal de acomplir les recomanacions
esmentades a l’informe en un termini de quinze dies,
especialment en allò referent als actes aprovats mitjançant
Relació de Llocs de Treball, expedients de selecció de
personal, sistema de carrera professional i activitat contractual.

Tercera. El Parlament de les Illes Balears constata que els fets
posats de manifest per l’informe 185/2021 de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears incompleixen les finalitats
principals de l’Oficina esmentades a la Llei 16/2016 de la seva
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creació de fomentar els valors i els principis d’ètica pública i
d’integritat i dur a terme el seguiment de les obligacions que
estableixen les lleis.

Quarta. L’informe 185/2021, instat per aquesta Comissió
d’Hisenda el 3/6/2020 amb el següent acord "El Parlament de
les Illes Balears insta la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears a dur a terme una auditoria de compliment de legalitat
anual de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció en
un informe específic, i a informar-ne del seu resultat", és un
procés d’avaluació que acredita l’incompliment de les
obligacions i deures de la direcció de l’Oficina.

Palma, a 9 de març de 2021
Els diputats

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 de març de 2021, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 2744/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb
l'eradicació de la pobresa i la gestió de l'Ingrés Mínim Vital
(procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla la consellera d'Afers Socials i
Esports, sobre la política general del Govern en relació amb
l'eradicació de la pobresa i la gestió de l'Ingrés Mínim Vital.

Motivació del procediment d'urgència: Les darreres dades
sobre pobresa resulten del tot preocupants pel que fa a la nostra
comunitat autònoma, per tant és del tot necessari i urgent que
el Govern reti compte de les mesures que du a terme per
eradicar-la i de la gestió de l'Ingrés Mínim Vital.

Palma, a 19 de març de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 de març de 2021, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 2758/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a actuacions en relació amb els menors tutelats o en
guarda i reforma, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
2004/21.

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.
2004/21, relativa a política general del Govern en relació amb
els centres de menors de la seva responsabilitat, la moció
següent.

Primer. El Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el que
es preveu a l’article 58 del Reglament de la cambra, acorda la
creació i constitució d’una comissió no permanent
d’investigació sobre explotació sexual, a les Illes Balears, de
menors, ja siguin tutelats o en guarda i reforma.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a personar-se en els casos judicials oberts que
impliquin explotació sexual de menors tutelats o en guarda i
reforma.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar i modificar el Protocol d’actuació en
casos d’abús sexual infantil i explotació sexual infantil a les
Illes Balears, dins la comissió de seguiment i compliment
d'aquest, per, entre d’altres, separar adequadament mesures i
actuacions davant abusos sexuals infantils i els d’explotació
sexual comercial infantil i adolescent.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell Insular
de Mallorca i l’IMAS a promoure, amb campanyes, el
coneixement del Protocol d’actuació en casos d’abús sexual
infantil i explotació sexual infantil a les Illes Balears dins els
centres de menors tant propis com concertats i als professionals
que hi treballen.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta els consells
insulars i el Govern de les Illes Balears a seguir amb el cursos
de formació específics i actualitzats sobre explotació sexual
infantil i adolescent a tots els treballadors del centres menors ja
siguin tutelats o en guarda i reforma.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir i implantar itineraris integrals de
projectes de recuperació psicològica i d’inserció social per a les
nines i els nins víctimes d'explotació sexual.

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta els consells insulars
i el Govern de les Illes Balears a impartir tallers d’educació
afectiva sexual enfocats a la prevenció d’abusos i explotació
sexual als menors dels centres ja siguin propis, concertats o de
guarda i reforma.

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar, amb una periodicitat mínima
trimestral, reunions de coordinació amb els consells insulars,
Fiscalia, policia i entitats implicades per tal d’examinar el
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compliment del Protocol d’actuació en casos d’abús sexual
infantil i explotació sexual infantil a les Illes Balears.

Novè. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de
Mallorca a realitzar una auditoria de procediments anualment
de l’IMAS en relació amb els menors tutelats i els centres tant
propis com concertats.

Palma, a 19 de març de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 de març de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 2593/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a cita telefònica amb el metge del centre de salut.

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

Quins són els terminis mitjans per a l'obtenció d'una cita
telefònica amb el metge del centre de salut?

Palma, a 16 de març de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

B)
RGE núm. 2594/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
suspensió de vacunació d'AstraZeneca a les Illes Balears en
persones ja inoculades amb la primera dosi.

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.

Segons informa la Conselleria de Salut i Consum, unes
41.900 persones haurien estat inoculades de la 1a dosi bovina
COVID-19 d'AstraZeneca.

Quina previsió té el Govern per a la immunitat d'aquestes
persones que han estat ja inoculades amb la 1a dosi d'aquesta
vacuna?

En cas de descartar-se aquesta segona dosi, per ser aplicada
en el termini recomanat (3 o altres setmanes), quines
alternatives hi ha per a aquest grup de persones?

Palma, a 16 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 2596/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
conveni instrumental del Govern amb la Plataforma del
Voluntariat de les Illes Balears de l'any 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.

La Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears PLAVIB
ens ha traslladat als grups parlamentaris la seva preocupació
per la tramitació de la subvenció, que no està assegurat
d'atorgament directe per primera vegada des del 2014.

És una obvietat que l'equip anterior de la direcció general
no va fer les passes efectives perquè es tramités, almenys no les
suficients. I l'equip actual, després d'una reunió de l'entitat amb
la Conselleria a la qual ara està adscrita, els va manifestar
pegues al projecte, projecte que té poques variacions de model
respecte dels vuit anys anteriors.

L'entitat, a la qual se li va assegurar que el projecte es
tramitava de forma efectiva, du mig any fent formacions i
assessories, assumint la despesa.

És evident que si el projecte no s'aprova tal i com se'ls havia
assegurat, es generarà un problema al manteniment del projecte
i del personal de la PLAVIB que el desenvolupa, així com el
risc de suspensió i perjudici a les entitats i usuaris.

Quina valoració fa la Conselleria titular de les competències
de voluntariat envers la viabilitat d'aquest projecte del qual es
va donar el seu vistiplau els anteriors responsables?

En quin estat de tramitació es troba la subvenció nominativa
per la qual s'instrumenta el conveni entre Govern i Plataforma
del Voluntariat des de 2015?

Quina seguretat dóna el Govern a la PLAVIB i a les 42
entitats de voluntariat que formen part d'aquesta entitat, de
l'execució d'aquest conveni/subvenció instrumental, i la no-
suspensió dels objectius i les mesures anunciades en el
projecte?

Palma, a 16 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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D)
RGE núm. 2600/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a dosis de la vacuna d'AstraZeneca.

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

Quantes dosis de la vacuna d'AstraZeneca s'han administrat
del lot que s'ha paralitzat en altres països?

Palma, a 16 de març de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

E)
RGE núm. 2601/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a símptomes o efectes secundaris de la vacuna
AstraZeneca.

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

Quantes persones han presentat símptomes o efectes
secundaris després de l'administració de la vacuna
d'AstraZeneca?

Palma, a 16 de març de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

F)
RGE núm. 2602/21, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a cost sobre la Llei de memòria democràtica.

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 cost de la retirada de monuments, plaques, etc.,
en compliment de la Llei de memòria democràtica de 2020?

Palma, a 16 de març de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

G)
RGE núm. 2603/21, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a dipòsits d'elements retirats en compliment de la
Llei de memòria democràtica.

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.

On s'han depositat els elements retirats de monuments,
plaques, etc., en compliment de la Llei de memòria democràtica
de 2020?

Palma, a 16 de març de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

H)
RGE núm. 2604/21, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a informes de la retirada d'elements per la Llei de
memòria democràtica.

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.

Qui realitza i autoritza els informes que impliquen la
retirada de monuments, plaques, etc., en compliment de la Llei
de memòria democràtica de 2020?

Palma, a 16 de març de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

I)
RGE núm. 2611/21, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a nombre de reunions de la
comissió interinstitucional.

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

Quantes vegades s'ha reunit la comissió interinstitucional
creada amb el Pla autonòmic contra l'explotació sexual de
dones i nines amb fins d'explotació sexual i d'abordatge a la
prostitució (2019-2022)?

Palma, a 16 de març de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

J)
RGE núm. 2658/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
controls dels emissaris d'acord amb el Decret de
conservació de la posidònia.

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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Quins controls, quan i on, s'han fet dels emissaris segons la
disposició addicional quarta, punt 2 del decret per a la
conservació de la posidònia a les Illes Balears?

Palma, a 16 de març de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

K)
RGE núm. 2659/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
emissaris de les Illes Balears que s'han adaptat a la
normativa legal des de 2017.

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

Quins emissaris de les Illes Balears s'han adaptat a la
normativa legal des de 2017?

Palma, a 16 de març de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

L)
RGE núm. 2660/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recaptació del cànon de sanejament al llarg de 2017.

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

Quina és la quantitat en euros recaptada pel Govern balear
pel cànon de sanejament al llarg de 2017? Indicau-ne la
quantitat per illes.

Palma, a 16 de març de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

M)
RGE núm. 2661/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recaptació del cànon de sanejament al llarg de 2018.

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

Quina és la quantitat en euros recaptada pel Govern balear
pel cànon de sanejament al llarg de 2018? Indicau-ne la
quantitat per illes.

Palma, a 16 de març de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

N)
RGE núm. 2662/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recaptació del cànon de sanejament al llarg de 2019.

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

Quina és la quantitat en euros recaptada pel Govern balear
pel cànon de sanejament al llarg de 2019? Indicau-ne la
quantitat per illes.

Palma, a 16 de març de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

O)
RGE núm. 2690/21, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
actuacions dutes a terme per l'Ibsalut des de l'inici de la
pandèmia de la COVID-19 per garantir l'accés a la
interrupció voluntària de l'embaràs a Menorca.

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

La Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i
reproductiva i de la interrupció voluntària del l'embaràs, recull
el dret a la Interrupció Voluntària de l'Embaràs (IVE) al nostre
país. El 70% de les IVE que es practiquen a Espanya es duen
a terme abans de les 8 setmanes de gestació, un procediment
que es pot fer mitjançant un tractament farmacològic
ambulatori sense necessitat de procediment quirúrgic ni ingrés
hospitalari, amb els consegüents avantatges fisiològics,
psicològics, socials i econòmics per a la dona envers un
procediment fet a setmanes gestacionals posteriors.

Quines actuacions du a terme l'Ibsalut des de l'inici de la
pandèmia de la COVID-19 per garantir l'accés a la interrupció
voluntària de l'embaràs mitjançant tractament farmacològic fins
a les 9 setmanes de gestació a les dones a l'illa de Menorca de
forma que no es produeixin discriminacions respecte de l'accés
a aquest dret que tenen les dones a la resta de les Illes Balears?

Palma, a 17 de març de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

P)
RGE núm. 2699/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a OSP Menorca-Barcelona (1).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Respecte de l'anunciada Obligatorietat de Servei Públic
(OSP) Menorca-Barcelona pel Govern balear, quan es té
previst licitar la nova ruta?

Palma, a 17 de març de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Q)
RGE núm. 2700/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a OSP Menorca-Barcelona (2).

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

Respecte de l'anunciada Obligatorietat de Servei Públic
(OSP) Menorca-Barcelona pel Govern balear, quan es preveu
que entri en funcionament?

Palma, a 17 de març de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

R)
RGE núm. 2701/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a OSP Menorca-Barcelona (3).

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

Respecte de l'anunciada Obligatorietat de Servei Públic
(OSP) Menorca-Barcelona pel Govern balear, està previst que
pugui existir lliure mercat en aquesta ruta amb la nova OSP?

Palma, a 17 de març de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

S)
RGE núm. 2702/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a OSP Menorca-Barcelona (4).

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.

Respecte de l'anunciada Obligatorietat de Servei Públic
(OSP) Menorca-Barcelona pel Govern balear, quin serà el preu
per bitllet per a resident i no resident a la nova OSP?

Palma, a 17 de març de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

T)
RGE núm. 2703/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a OSP Menorca-Barcelona (5).

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.

Respecte de l'anunciada Obligatorietat de Servei Públic
(OSP) Menorca-Barcelona pel Govern balear, quines seran les
freqüències a l'hivern i l'estiu amb la nova OSP?

Palma, a 17 de març de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

U)
RGE núm. 2714/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions d'ajudes a empreses
comercials i de servei presentades.

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

En relació amb la línia d'ajudes de la Conselleria de
Transició Energètica i Sectors Productius de 20.05.2020
destinats a empreses comercials i de serveis, ens pot indicar
quantes peticions es varen presentar?

Palma, a 18 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

V)
RGE núm. 2715/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions d'ajudes a empreses
comercials i de servei acceptades i doblers atorgats.

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

En relació amb la línia d'ajudes de la Conselleria de
Transició Energètica i Sectors Productius de 20.05.2020
destinats a empreses comercials i de serveis, ens pot indicar el
Govern quantes peticions es varen considerar acceptades i
quina quantitat de doblers es va atorgar?

Palma, a 18 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
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W)
RGE núm. 2716/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a quantia abonada en concepte d'ajudes a
organitzacions sindicals segons la resolució del conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball de 25.06.2020.

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

Quina és la quantitat total de diners abonats d'acord amb la
resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
de 25.06.2020 per a la concessió d'ajudes a organitzacions
sindicals?

Palma, a 18 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

X)
RGE núm. 2717/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a quantia abonada en concepte d'ajudes a
organitzacions sindicals segons la Resolució del conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball d'1.07.2020.

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

Quina és la quantitat total de diners abonada d'acord amb la
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
d'1.07.2020 per a la concessió d'ajudes a organitzacions
sindicals?

Palma, a 18 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

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 24 de març de 2021, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següent.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 2762/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
gestió de l'Ingrés mínim vital per part del Govern segons el
manifestat pel Sr. Vicenç Vidal, senador autonòmic.

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.

Sra. Consellera, el Govern sol·licitarà la gestió de l'Ingrés
mínim vital tal i com ha manifestat el Sr. Vicenç Vidal, senador
autonòmic?

Palma, a 22 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 de març de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 2869/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures del Govern per potenciar la tecnologia digital en el
turisme.

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

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball,
quines mesures impulsa el Govern per tal de potenciar la
tecnologia digital en el sector del turisme de les Illes Balears?

Palma, a 24 de març de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

C)
RGE núm. 2870/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a Règim Especial de les Illes Balears i nou sistema
de finançament.

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.
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Sra. Presidenta, no considera que en aquests moments de
gran caiguda del PIB balear i de grans dificultats econòmiques
és quan té més sentit que aquestes illes tenguin realment els
doblers del Règim Especial i d'un nou sistema de finançament?

Palma, a 24 de març de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 2871/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nou tancament dels interiors dels
establiments de restauració durant la Setmana Santa.

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, creu que el tancament dels interiors dels
establiments de restauració durant la Setmana Santa enfonsarà
el sector?

Palma, a 24 de març de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

E)
RGE núm. 2872/21, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a petició de
coherència en les restriccions.

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

Com valora el Govern la petició de coherència en les
restriccions feta des de Brussel·les?

Palma, a 24 de març de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

F)
RGE núm. 2880/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
ajudes a la restauració i a l'hostaleria.

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, encara continua afirmant que està ajudant
el sector de la restauració i l'hostaleria?

Palma, a 24 de març de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

G)
RGE núm. 2881/21, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a criteris de la Secretaria Autonòmica de Sectors
Productius i Memòria Democràtica.

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. Yllanes, pot explicar quins criteris segueix la Secretaria
Autonòmica de Sectors Productius i memòria Democràtica per
proposar el canvi de noms de carrers dels nostres pobles i
ciutats?

Palma, a 24 de març de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

H)
RGE núm. 2882/21, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
impacte mediambiental de la generació eòlica d'energia.

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, han valorat l'impacte mediambiental de la
generació eòlica d'energia al nostre arxipèlag?

Palma, a 17 de març de 2021
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

I)
RGE núm. 2888/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ajudes a mesures urgents adoptades pel Govern per a
l'accés immediat de les ajudes directes als autònomes, les
empreses i les PIME.

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

Sra. Armengol, quines mesures urgents ha posat en marxa
el Govern per tal que les ajudes directes arribin de manera
immediata a autònoms, empreses i PIME de Balears?
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Palma, a 24 de març de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

J)
RGE núm. 2889/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament
de la Llei de la bona administració i del bon govern.

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.

Li sembla bé que després de deu anys de la seva aprovació
no s'hagi desenvolupat la Llei 4/2011, de 31 de març, de la
bona administració i del bon govern de les Illes Balears?

Palma, a 23 de març de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

K)
RGE núm. 2890/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla per mantenir les Illes Balears com a destinació
turística segura.

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

Quin pla té el Govern per mantenir les Illes Balears com a
destinació segura aquesta temporada turística?

Palma, a 24 de març de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

L)
RGE núm. 2891/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a agilitació
administrativa i resposta a la problemàtica de l'habitatge
a les Illes Balears.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, creu vostè que fan
tot el possible des del Govern per agilitar administrativament
i poder donar resposta a la problemàtica de l'habitatge que
pateixen les Illes Balears?

Palma, a 24 de març de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 2892/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
qualitat educativa a les Illes Balears.

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

Com valora la qualitat educativa a les Illes Balears?

Palma, a 24 de març de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

N)
RGE núm. 2893/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació
entre els marins Churruca, Cervera i Gravina i la Llei de
memòria i reconeixement democràtics.

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. Yllanes, quina relació veu entre els marins Churruca,
Cervera i Gravina i la Llei de memòria i reconeixement
democràtics?

Palma, a 24 de març de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

O)
RGE núm. 2894/21, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a més
restriccions a la restauració.

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

Sr. Negueruela, a part de tornar a prohibir l'estada a
interiors de bars i restaurants, veu probable aplicar més
restriccions per a la restauració?

Palma, a 24 de març de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester
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P)
RGE núm. 2895/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
de cribratge de càncer de còlon a les Illes Balears.

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.

En quina situació es troba el programa de cribratge de
càncer de còlon a les Illes Balears?

Palma, a 24 de març de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

Q)
RGE núm. 2896/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulacions de
preus a l'habitatge.

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 el
Govern de les regulacions de preus de l'habitatge en base a les
baixades d'imposts, tal com proposa el PSOE a nivell nacional?

Palma, a 24 de març de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

R)
RGE núm. 2897/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció d'habitatges HPO a Son Busquets.

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.

En quina situació es troba la possible construcció
d'habitatges HPO a Son Busquets?

Palma, a 24 de març de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

S)
RGE núm. 2898/21, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transparència real en la gestió dels projectes finançats amb
els fons europeus de reactivació.

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, aplicarà una transparència real a la gestió
dels projectes finançats amb els fons europeus de reactivació?

Palma, a 24 de març de 2021
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 de març de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 2579/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a recuperació operativa de l'OSP interilles
(Menorca i Eivissa) i Menorca-Madrid, 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.

Balears és la comunitat autònoma més danyada per la
pandèmia a nivell econòmic i social, i els estat d’alarma
decretats, el confinament, la prohibició i la restricció de la
mobilitat, de la activitat econòmica, dels contactes socials i
familiars, tancament de fronteres, tancaments perimetrals, etc.,
han suposat també una davallada històrica de la connectivitat
aèria al nostre arxipèlag per la manca de demanda.

Per aquesta manca de demanda, la Declaració d’Obligació
de Servei Públic corresponent a garantir la connectivitat aèria
interilles i la corresponent a garantir la connectivitat de
Menorca amb Madrid, es varen veure suspeses en les seves
condicions originaries preestablertes.

Si bé és cert que a mesura que les circumstancies han
permès incrementar la mobilitat, la connectivitat de mínims
establerta pel Govern central ha anat modificant-se d’acord
amb l’increment de mobilitat i de la demanda, també ho és que
a dia d’avui es més urgent la necessitat de la ciutadania de
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disposar d’una connectivitat interilles mínimament dotada, per
temes de feina, mèdics, estudiants, esports federats, etc., i des
del Govern central no s’està donant resposta a aquesta
necessitat.

Les obligacions de Servei Públic responen a la necessitat
econòmica i social de facilitar la mobilitat dels ciutadans
residents en uns territoris segmentats per als quals, per la seva
rapidesa, el transport aeri és un mitja de transport fonamental.

Dir també que l’activitat turística no s’està restablint, tant
per motius interns com externs, per la qual cosa l'oferta de rutes
i places de diferents companyies que vulguin operar, tampoc no
s’està restablint, la qual cosa afecta negativament la
connectivitat.

D’altra banda s’ha tingut coneixement que una immensa
majoria de les companyies aèries no estan complint amb el
requisit de demanar la condició de resident al final del procés
de compra del bitllet, tal com està establert pel Ministeri de
Foment, la qual cosa no deixa de perjudicar el sistema i la
connectivitat.

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat i
el Govern de les Illes Balears a fer feina conjuntament per tal
d’adoptar noves condicions d’operacions en les rutes afectades
amb declaració d’Obligació de Servei Públic a les Illes Balears,
interilles i Menorca-Madrid, per tal de recuperar el més
ràpidament possible i sempre abans de l’inici del mes de maig,
la connectivitat en les condicions establertes prèvies a la
pandèmia.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que el restabliment de l'operativa de les declaracions
d’Obligació de Servei Públic, interilles i Menorca-Madrid, en
les condicions prèvies a la pandèmia, no vagi lligat a la
finalització de l’estat d’alarma.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
que dugui a terme totes les gestions i actuacions necessàries per
tal d’aconseguir que les companyies aèries donin compliment
al requisit de demanar la condició de resident al final de la
compra del bitllet.

Palma, a 16 de març de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B)
RGE núm. 2597/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS
per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt,
relativa a solucions per a la situació de l'empresa Majorica,
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, els Grups
Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos,
Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes
Balears i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant comissió pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Davant la imminent
resolució per part de l'administrador concursal cal fer una crida
urgent per a una resolució adient per als treballadors i les
treballadores de  Majorica.

L’empresa Majorica ha estat els darrers 130 anys de la seva
història un referent industrial i comercial per a Manacor i el
Llevant mallorquí. Des de 1890 ha anat consolidant-se com una
marca i un símbol que s’ha anat lligant a la imatge turística de
l’illa de Mallorca. Aquest camí al llarg del temps ha fet que
aquesta empresa s’hagi convertit en un dels principals motors
econòmics del municipi i en un referent de la incorporació del
treball femení al sector industrial de les Illes Balears.

Al llarg de tot aquest llarg període de temps, l’empresa
Majorica ha passat per diferents situacions de feblesa
empresarial i econòmica però que han pogut superar-se sense
desarrelar-se de la localització inicial i sense incidir greument
en el mercat laboral de Manacor, mantenint la seva activitat
amb caràcter tractor per a altres activitats que la
complementaven de caràcter comercial i turístic a la comarca
de Llevant.

Ara, després d’aquest recorregut, aquesta empresa ha entrat
en concurs de creditors i, per part de l’administració concursal,
s’ha obert la possibilitat de la seva venda, cosa que obre la
porta a una possible compra per algun grup de joieria radicat en
altres llocs de l’Estat i la seva deslocalització de la producció
i la seva comercialització. Aquesta possibilitat pot incidir de
forma molt negativa en el mercat laboral del poble de Manacor
i, de manera indirecta, a la resta de la comarca del Llevant
mallorquí, agreujant la situació general de feblesa empresarial
i laboral generada per la crisi sanitària de la COVID-19 el
darrer any.

És per tot això que els grups parlamentaris sotasignants
proposen la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
cercar una solució a la situació de l’empresa Majorica que sigui
beneficiosa per a la situació laboral de les treballadores i els
treballadors d’aquesta empresa i, en conseqüència per al mercat
laboral de la comarca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, perquè, conjuntament amb l’ajuntament, treballadors
i representants sindicals es treballi per arribar a una resolució
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d’aquesta situació i s’arribi a garantir el manteniment de la
producció, la comercialització i l'administració de l’empresa en
el municipi de Manacor, així com a assegurar el manteniment
dels llocs de feina.

Palma, a 16 de març de 2021
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
María Salomé Cabrera i Roselló
Antònia Martín i Perdiz
Joan Mas i Tugores
Patrícia Font i Marbán
Josep Castells i Baró
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Gabriel Company i Bauzá
Alejandro López i Soria
Patricia Guasp i Barrero
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Melià i Ques
Sílvia Tur i Ribas

C)
RGE núm. 2705/21, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca i Mixt, relativa a drets lingüístics a l'Estat
espanyol, 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, els Grups
Parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt presenten la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

A partir del marc previst a l'article 3.2 de la Constitució
Espanyola, en preveure que «les altres llengües espanyoles
[diferents del castellà, que és oficial a tot l'Estat] seran també
oficials en les respectives comunitats autònomes d’acord amb
els seus estatuts», l'article 4.1 de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears, proclama que «[l]a llengua catalana, pròpia de les
Illes Balears, té, juntament amb la castellana, el caràcter
d’idioma oficial». De la declaració d'oficialitat d'una llengua
deriva directament el dret d'opció lingüística, és a dir, el dret
del ciutadà de relacionar-se en aquesta llengua amb els poders
públics, tant des d'un punt de vista actiu -dret d'adreçar-se a
l'administració en la llengua oficial de preferència-, com passiu
-dret de ser correspost per part de l'administració en l'idioma
oficial triat.

I així es concreta a la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de
normalització lingüística, en declarar que el dret d'ús «implica
poder adreçar-se en català, oralment o per escrit, a
l’Administració, als organismes públics i a les empreses
públiques i privades» (article 2.2) i que, en conseqüència, «[e]ls
ciutadans tenen dret d'usar la llengua catalana, oralment o per
escrit, en les seves relacions amb l'administració pública a
l'àmbit territorial de la comunitat autònoma» (article 8.1).

D'aquesta manera ho ha entès la jurisprudència del Tribunal
Constitucional, en afirmar amb tota claredat que «[l]a
consecuente cooficialidad lo es con respecto a todos los
poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin
exclusión de los órganos dependientes de la Administración
central y de otras instituciones estatales en sentido estricto,

siendo, por tanto, el criterio delimitador de la oficialidad del
castellano y de la cooficialidad de otras lenguas españolas el
territorio, independientemente del carácter estatal (en sentido
estricto), autonómico o local de los distintos poderes públicos»
(ja des de la STC 82/1986, de 26 de juny, FJ 2). De manera
que «el uso por los particulares de cualquier lengua oficial
tiene efectivamente plena validez jurídica en las relaciones que
mantengan con cualquier poder público radicado en dicho
territorio» (FJ 2).

O, en fi, que «[d]e la declaración de cooficialidad se sigue,
por imperativo constitucional y sin necesidad de
intermediación normativa alguna, su condición de lengua
oficial para todos los poderes públicos radicados en Cataluña,
sean estatales, autonómicos o locales, asistiendo a los
ciudadanos el derecho de usar ambas lenguas en sus
relaciones con tales instituciones públicas» (STC 31/2010, de
28 de juny, FJ 21).

Perquè l'exercici d'aquest dret d'opció lingüística sigui
efectiu i no una mera proclamació retòrica, resulta necessari
garantir una suficient capacitació lingüística del personal al
servei de les administracions públiques. Així, un dels principis
de conducta dels empleats públics que recull de manera
expressa l'Estatut bàsic de l'empleat públic (RDL 5/2015, de 30
d'octubre) és precisament el de «garantir l’atenció al ciutadà en
la llengua que sol·liciti sempre que sigui oficial en el territori»
(article 54.11). I, per fer-ho possible, «[l]es administracions
públiques, en l’àmbit de les seves competències, han de
preveure la selecció d’empleats públics degudament capacitats
per cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que
tinguin dues llengües oficials» (article 56.2). No obstant això,
en relació amb l'Administració General de l'Estat, la realitat és
ben diferent, atès que aquesta previsió resulta sistemàticament
obviada en els processos selectius corresponents a les ofertes
d'ocupació pública.

L'article 10 a). I de la Carta europea de les llengües
regionals o minoritàries (CELROM) del Consell d'Europa de
1992 (ratificada per l'Estat espanyol dia 1 de febrer de 2001 i
en vigor des del dia 1 d'agost del mateix any) disposa que «[e]n
les circumscripcions de les autoritats administratives de l’estat
en què resideix un nombre de parlants de llengües regionals o
minoritàries que justifiqui les mesures que segueixen i segons
la situació de cada llengua, les parts es comprometen, (...) a
garantir que les autoritats administratives usin les llengües
regionals o minoritàries». En relació amb aquest punt, i davant
de l'incompliment reiterat per part de les autoritats espanyoles
dels compromisos assumits amb la ratificació de la CELROM,
el Comitè de Ministres del Consell d'Europa en les seves
recomanacions en relació amb l'aplicació de la Carta, insisteix
en aquest punt (per darrera vegada a CM/RecChL [2019]7):
«Recommends that the Spanish autorithies take account of all
of the observations and recommendations of the Committe of
Experts and, as a matter of priority: (...) improve the use of
co-official languagues in State administration in the
Autonomous Communities».

Per tot això, els Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i
Mixt (Més per Menorca) presenten aquesta 
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Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a:

1. Garantir el dret d'opció lingüística dels ciutadans de poder
relacionar-se en llengua catalana amb l'Administració General
de l'Estat en el territori de les Illes Balears, directament derivat
de la declaració d'oficialitat de la llengua (articles 3.2 de la
Constitució i 4.1 de l'Estatut d'Autonomia) i d'acord amb la
jurisprudència del Tribunal Constitucional.

2. Prendre les mesures oportunes per donar compliment a la
prescripció de l'article 56.2 de l'Estatut bàsic de l'empleat
públic en relació amb la capacitació lingüística dels empleats
públics en els processos selectius corresponents a les properes
ofertes d'ocupació pública.

3. Prendre les mesures oportunes en relació amb la capacitació
lingüística en llengua catalana en la provisió de llocs de feina
i mobilitat de funcionaris de carrera i personal laboral de
l'Administració General de l'Estat en el territori de les Illes
Balears, en compliment de l'article 56.2 de l'Estatut bàsic de
l'empleat públic.

4. Garantir l'observança del principi de conducta de l'article
54.11 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, d'atendre el ciutadà
en la llengua oficial que sol·liciti, impedint, en cas contrari,
qualsevol discriminació per raó de llengua amb exigència de la
responsabilitat disciplinària que se'n pugui derivar (falta molt
greu, segons l'article 95.2.b de l'Estatut bàsic de l'empleat
públic).

5. Complir amb les obligacions derivades dels tractats
internacionals en matèria de protecció de la diversitat
lingüística i dels drets lingüístics dels ciutadans i, especialment,
de la Carta Europea de les llengües regionals i minoritàries,
fent efectives les recomanacions del Comitè de Ministres del
Consell d'Europa en relació amb els usos lingüístics de
l'Administració de l'Estat en els territoris amb llengües oficials.

Palma, a 17 de març de 2021
Els diputats
Joan Josep Mas i Tugores
Josep Castells i Baró
Els portaveus
Miquel Ensenyat i Riutort
Sílvia Tur i Ribas

D)
RGE núm. 2708/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
Any Internacional de l'Economia Creativa per al
Desenvolupament Sostenible, 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, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

El coneixement i les seves múltiples aplicacions són
elements centrals per al desenvolupament econòmic i social de
les societats contemporànies. Per posar un exemple, la
diferència entre les capacitats científiques i tecnològiques dels
països industrialitzats i dels països en desenvolupament és una
de les manifestacions de la persistència del
subdesenvolupament i també una de les seves majors causes.

La generació d’aquest coneixement s’inclou dins
l’anomenada economia creativa, concepte que comprèn tant la
indústria cultural (art, entreteniment, disseny, arquitectura,
publicitat i gastronomia) com l’economia del coneixement
(educació, recerca i desenvolupament, tecnologia avançada,
informàtica, telecomunicacions, robòtica, nanotecnologia i
indústria aeroespacial). Són en el seu conjunt activitats
econòmiques, basades en el coneixement i la interacció entre la
creativitat humana i les idees, la creativitat i la tecnologia,
juntament amb els valors culturals, el patrimoni artístic i
cultural i d’altres expressions creatives individuals o
col·lectives; activitats que promouen la diversificació,
l'emprenedoria, la modernització tecnològica, la recerca i la
innovació; propiciant el creixement de microempreses i petites
i mitjanes empreses a través de l’augment de les exportacions
i productivitat on es fomenta l’accés a un aprenentatge
permanent, empoderant les persones i fomentant la inclusió
social així com la diversitat cultural de la nostra societat i
reduint el nivell de pobresa i desigualtat.

Es tracta d’un sector en creixement que no només genera
llocs de feina de qualitat, sinó que a més té un especial impacte
entre els joves amb un elevat nivell de formació; fet que atorga
un paper central a la Universitat, tant per ser ens transmissor i
generador d’aquest coneixement, com per ser actriu principal
dels fonaments bàsics del desenvolupament econòmic creatiu:
tecnologia, talent i tolerància. Primerament és clau el seu paper
en tecnologia per trobar-se en el llindar de la innovació
tecnològica al ser principal destinatària del finançament en
recerca i important planter d’empreses spin-off. Per altra banda
la Universitat afecta el talent de forma directa i indirecta: atreu
professorat investigador i estudiants de forma directa, però
també fa de pol d'atracció d’empreses i persones amb elevat
nivell de formació i talent que volen ubicar-s’hi a prop, en part
per fer servir els recursos universitaris. Finalment, la recerca
universitària ajuda a configurar un entorn obert a noves idees
i diversitat: atreu estudiants i professorat d’una àmplia varietat
de races i ètnies, estatus econòmics, orientacions sexuals i
nacions. Les comunitats universitàries estan obertes a la
diferència i excentricitat; són llocs on gent amb talents de tot
tipus interactua en entorns estimulants que fomenten el
pensament obert, l’expressió personal, noves idees i
l’experimentació.

La necessitat de transicionar cap a una economia més
resilient als canvis i que eviti entrar en processos d’histèresi, on
els efectes de les crisi perduren molt més enllà en el temps que
els factors que les han desencadenat, és evident en els temps
que ens trobam. Però a més, una transformació i diversificació
a llarg termini del model econòmic de les Illes Balears on
l’economia creativa, en totes els seus vessants, jugués un paper
clau permetria encarar també reptes futurs, com és el paper que
pot jugar la intel·ligència artificial en la societat. Si bé les
actuals prediccions vaticinen desaparició de llocs de feina en
molts sectors per l’aparició de robots intel·ligents, actualment
les màquines estan molt lluny de ser capaces involucrar
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processos creatius, de generació d’idees o d’expressió
emocional en les seves tasques. Per tant es tracta d’un sector
que podria aprofitar-se d’aquesta futura revolució sense veure’s
amenaçat.

Si Europa vol ser competitiva ho han de ser les seves
regions, i els fons provinents del programa Next Generation EU
suposen una oportunitat històrica per a les Illes Balears de
transicionar cap a una economia més sostenible. Així com en
anteriors ocasions els fons europeus han permès un
extraordinari desenvolupament d’infraestructures, en aquest
moment és l’hora d’invertir en capital humà i poder caminar
cap a un futur amb una economia que es basa més en la cultura
i el coneixement i és per tant més robusta, aprofitant el que som
i construint el que volem ser. Cal atreure les legions de joves
altament qualificats que van abandonar el país durant la crisi
financera del 2008-2014.

El fet que l'Assemblea Nacional de les Nacions Unides hagi
decidit declarar l’any 2021 com a Any Internacional de
l’Economia Creativa per al Desenvolupament Sostenible,
proporciona una interessant oportunitat per donar visibilitat de
la importància estratègica del sector per a la nostra societat i el
seu futur.

Per tot això els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a celebrar l’Any Internacional de l’Economia Creativa
per al Desenvolupament Sostenible de forma apropiada, de
conformitat amb les prioritats de les Illes Balears i en
consonància amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament
Sostenible; a fi de crear consciència de la importància de
l’economia creativa per a la societat de les Illes Balears,
promoure la cooperació i l’establiment de xarxes, encoratjar
l’intercanvi de millors pràctiques i experiències, augmentar la
capacitat dels recursos humans i promoure un entorn propici
per al desenvolupament de l’economia creativa en tots els seus
vessants.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar projectes que contribueixin al
desenvolupament de l’economia creativa en totes les seves
vessants a través dels fons europeus del programa Next
Generation EU.

Palma, a 17 de març de 2021
Els diputats
Carles Bona i Casas
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

E)
RGE núm. 2756/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
reduir la desigualtat i la pobresa en temps postCOVID a
través dels Fons Europeus, 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, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

Segons l'inform d'OXFAM Intermón presentat el passat mes
de gener de 2021: Superar la Pandèmia i reduir les desigualtats,
com fer front a una crisi sense repetir les mateixes errades,
l'impacte de la COVID-19 a Espanya i a les Illes Balears, ens
podria retornar a índexs de desigualtats similars, als ja
experimentats a crisis anteriors, com a resultat de la pèrdua de
feina de les persones vulnerables: joventut, dona i persones
migrants.

Aquest mateix inform posa de manifest que les nostres illes
seran les més afectades per l’increment de la pobresa, com a
conseqüència de la pèrdua de llocs de feina. En bona part per
la nostra dependència del turisme i la nostra condició insular,
que encareix el cost de vida i redueix les oportunitats de la
ciutadania en relació amb la del continent.

Si bé destaca la posada en marxa de mecanismes de
protecció, com els ERTO, i el reconeixement de les ajudes als
fixos discontinus, com un canvi fonamental respecte de
l’anterior crisi, també apunta millores en la implementació de
la prestació de l’Ingrés Mínim Vital.

Per revertir la situació necessitam decisions polítiques
adequades, en l'àmbit del mercat de treball, incrementar la
despesa social, una fiscalitat més justa i dur a terme un ús
adequat dels Fons Europeus, els quals, suposaran una
oportunitat per generar més equitat; tal i com apunten a les
conclusions de l’informe "Primers Impactes de la COVID- 19
a la societat de les Illes Balears", de l’Observatori Social de les
Illes Balears, on es fa referència a la dimensió global de la
pandèmia, reconeixent que és també d’àmbits supraautonòmics
i supraestatal, com la Unió Europea, amb molta més capacitat
financera que han d’emanar una part de els polítiques per fer-hi
front, però també per compensar-ne els efectes.

Per altra banda, el maig de 2020, la Comissió Europea va
presentar el seu Pla de Recuperació per Europa, el paquet
d’estímuls més gran que ha finançat la Unió Europea als seus
estats membres. En el futur immediat, el pla cerca reactivar
l’economia europea, i a mitjà termini aprofitar les inversions
per reforçar i modernitzar els serveis públics, adaptar els
sectors econòmics a les transicions ecològica i digital i
fomentar la cohesió social reduint la desigualtat.

Per això es pretén una recuperació econòmica dins del marc
de la governança econòmica europea acompanyada
d'instruments financers i legals per donar suport a la seva
execució. És evident, que per fer una transició climàtica i
digital necessitam reforçar el pilar social per no deixar ningú en
el procés de transformació.
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A Espanya, del Pla de Recuperació de la UE, li corresponen
140.000 milions d’euros que anirà rebent en els pròxims anys
(26.700 milions d’euros ja integrats als Pressuposts Generals de
l’Estat per 2021). Som, després d’Itàlia, el país més beneficiat,
perquè s’ha tingut en compte el gran impacte que ha tingut la
pandèmia aquí. A més, l’acord entre tots els països de la UE ha
estat marcat per la solidaritat, ja que, per primera vegada en la
història de la integració europea, els estats s’endeutaran de
forma conjunta per obtenir part del finançament. D’aquesta
manera, 70.000 milions d’euros dels que pertoquen a Espanya
arribaran en forma de transferències directes.

De moment, a les Illes Balears ja se’ls han assignat 300
milions d’euros del fons REACT-EU, que han de servir per
superar l’impacte que ha tingut la pandèmia en els àmbits de
l’educació, la sanitat i els serveis socials. Aquesta quantia ens
posa per damunt de la mitjana europea.

El juliol de 2020, el Govern de les Illes Balears impulsa un
Pacte de Reactivació de les Illes Balears, on s'estableixen 10
eixos d'actuació, per adaptar la societat a les necessitats
sorgides de la crisi. Un pacte signat amb els principals agents
econòmics, socials, els consells insulars, la FELIB i
ajuntaments, i amb la majoria de partits polítics representats en
aquesta cambra. Consta de 131 mesures, quantificades en 618,6
milions d'euros, a curt termini.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, de manera coordinada amb els consells insulars,
ajuntaments i tots els agents implicats, integri dins les propostes
que es presenten en els Fons Europeus d’ajuda a la COVID-19,
projectes amb l’objecte de reduir la pobresa i les desigualtats
amb objectius específics i indicadors d’impacte, per aconseguir
millorar les condicions de vida de les persones que es troben en
situació de vulnerabilitat, com a conseqüència de l’actual crisi
que vivim.

Palma, a 19 de març de 2021
Les diputades
Beatriu Gamundí i Molina
Cristina Mayor i Abad
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 4288/19, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a promoció de l'accessibilitat per a les
persones amb discapacitat.

Durant la passada legislatura, la DG d’Arquitectura i
Habitatge tenia un pressupost per a aquest supòsit, es tractava

d’una línia d’ajudes que venia de l’Estat, i es destinava per
això.

Palma, 2 de juny de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons 

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 5778 i 5779/19, del diputat
Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a import concedit i beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 100.000
euros, per a ajuts a la implantació de plans d'igualtat entre
homes i dones a les empreses de les Illes Balears.

El dia 6 de març de 2018 el Consell de Govern no es va
reunir, però va aprovar el Pla estratègic de subvencions en la
seva reunió del dia 9 de març. Entenem que és a aquest el pla
al qual es refereix la pregunta.

Cap empresa amb seu a Eivissa va presentar-se a la
convocatòria.

Palma, 25 d’octubre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 6853 a 6855/19, del diputat
Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatives a Cala En Porter.

En data 18 de març de 2014, es va signar un document (que
s’adjunta) entre ABAQUA i l’Ajuntament d’Alaior pel qual els
terrenys de l’antiga depuradora varen revertir a favor de
l’Ajuntament d’Alaior.

És per això que aquests terrenys ja no pertanyen a
ABAQUA i qualsevol activitat que es dugui a terme és
exclusiva responsabilitat de l’Ajuntament d’Alaior.

Palma, 26 d’agost de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 7229/19, de la diputada Maria
Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a accions en matèria d'actualització del pla
Inunbal adaptat a la nova normativa europea, estatal i
autonòmica.

S’està duent a terme l’actualització de l’INUNBAL i com
no pot ser d’una altra manera aquesta nova versió s’adaptarà a
la nova normativa, europea, estatal i autonòmica. Partida
pressupostària: 16301G/223A1/64000/00.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=93
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-014.pdf#page=38
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-016.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-017.pdf#page=76
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Palma, 25 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 7230/19, de la diputada Maria
Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a accions en matèria d'implantació del nou pla
Inunbal amb mesures concretes per a cada zona de risc.

S’està duent a terme l’actualització de l’INUNBAL i com
no pot ser d’una altra manera una vegada aprovat i publicat el
decret d’actualització correspondrà dur a terme la seva
implantació per part de totes les administracions implicades
tant autonòmiques com a locals. Partida pressupostària:
16301G/223A1/64000/00.

Palma, 25 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 7231/19, de la diputada Maria
Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a accions en matèria de singularització dels perfils
professionals dels llocs de treball.

S’està fent feina amb la Conselleria d’Educació i IQPIB per
a desenvolupar la branca de la família professional de seguretat
i medi ambient.

Palma, 25 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 7232/19, de la diputada Maria
Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a accions en matèria d'implantació d'un pla de
formació contínua obligatòria associat a la permanència del
lloc de treball dirigit a tot el personal d'emergències.

Per realitzar aquesta acció és necessari comptar amb un
tècnic de formació específic per al departament d’emergències.
De moment s’han realitzat diversos cursos de formació
específica, com són:
• Curs de Direcció Tècnica d’Operacions d’Emergències en

incendis forestals de interfase urbà forestal. 
• Curs de “Medical to response to major incidents”.

Palma, 25 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 7233/19, de la diputada Maria
Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a accions en matèria d'integrar els diferents
centres de recepció de les trucades d'auxili i de gestió dels
recursos a un sistema únic com el SEIB112.

La coordinació amb els diferents organismes amb
competència en gestió d’emergències es fa bé mitjançant la
integració de les plataformes tecnològiques corresponents o bé
mitjançant l’establiment de protocols de comunicació, via
telèfon, amb aquells que no disposen de tecnologia adequada.

Actualment, els organismes amb els quals es manté
integració en la plataforma tecnològica del SEIB112 són els
següents:

Policia Local d’Alaró Policia Local de Llubí
Policia local d’Algaida Policia Local de Llucmajor
Policia local d’Andratx Policia Local de Manacor
Policia local d’Ariany Policia Local de Maó
Policia local de Banyalbufar Policia Local de Maria de

la Salut
Policia local de Binissalem Policia Local de Marratxí
Policia local de Búger Policia Local de Mercadal
Policia local de Bunyola Policia Local de Migjorn 

Gran
Policia local de Consell Policia Local de Montuïri
Policia local de Costitx Policia Local de Palma
Policia local de Deià Policia Local de Petra
Policia local d’Es Castell Policia Local de Porreres
Policia local d’Escorca Policia Local de 

Puigpunyent
Policia local d’Esporles Policia Local de Selva
Policia local d’Estellencs Policia Local de Sencelles
Policia local de Ferreries Policia Local de Santa 

Eugènia
Policia local de Formentera IBANAT
Policia local de Fornalutx Bombers de Palma
Policia local d’Eivissa Bombers de Mallorca
Policia local de Lloret de 
Vistalegre  Bombers d’Eivissa
Policia local de Lloseta Bombers de Formentera
Autoritat Portuària Departament de carreteres 

del CIM
SASEMAR SAR
ENDESA GREIM (Guàrdia Civil)
Servei de Salut Laboral 
del Govern Delegació del Govern

Durant els primers mesos d’aquesta legislatura s’ha
finalitzat la integració a nivell de plataformes tecnològiques,
dels organismes següents:
• 061
• Unitat Militar d’Emergències (UME)
• 091 Policia Nacional 
• 062 Guàrdia Civil 
• 092 Policia Local de Calvià

Tots ells mitjançant el desenvolupament passarel·les entre
les diferents aplicacions de gestió de dades de cadascun dels
organismes esmentats.
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La part ida pressupostàr ia  ut i l i tzada és:
16301G/223A1/64000/00.

Palma, 25 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 7234/19, de la diputada Maria
Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a accions en matèria de dotar el departament
d'emergències de tècnics analistes.

És una de les prioritats d’aquest Govern crear dins del
Servei d’Emergències de les Illes Balears 112 un grup de
tècnics per desenvolupar feines d’anàlisi de les situacions en
circumstàncies normals i de suport en les grans emergències.
Així com un grup especialista en competències d’emergències
meteorològiques.

Palma, 25 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 7235/19, de la diputada Maria
Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a accions en matèria d'integrar els recursos de
gestió de resposta a l'emergència i així garantir una
resposta integral.

La coordinació amb els diferents organismes amb
competència en gestió d’emergències es fa bé mitjançant la
integració de les plataformes tecnològiques corresponents o bé
mitjançant l’establiment de protocols de comunicació, via
telèfon, amb aquells que no disposen de tecnologia adequada.

Actualment, els organismes amb els quals es manté
integració en la plataforma tecnològica del SEIB112 són els
següents:

Policia Local d’Alaró Policia Local de Llubí
Policia local d’Algaida P o l i c i a  L o c a l  d e

Llucmajor
Policia local d’Andratx Policia Local de Manacor
Policia local d’Ariany Policia Local de Maó
Policia local de Banyalbufar Policia Local de Maria de 

la Salut
Policia local de Binissalem Policia Local de Marratxí
Policia local de Búger Policia Local de Mercadal
Policia local de Bunyola Policia Local de Migjorn 

Gran
Policia local de Consell Policia Local de Montuïri
Policia local de Costitx Policia Local de Palma
Policia local de Deià Policia Local de Petra
Policia local d’Es Castell Policia Local de Porreres
Policia local d’Escorca Policia Local de 

Puigpunyent
Policia local d’Esporles Policia Local de Selva
Policia local d’Estellencs Policia Local de Sencelles

Policia local de Ferreries Policia Local de Santa 
Eugènia

Policia local de Formentera IBANAT
Policia local de Fornalutx Bombers de Palma
Policia local d’Eivissa Bombers de Mallorca
Policia local de Lloret de 
Vistalegre  Bombers d’Eivissa
Policia local de Lloseta Bombers de Formentera
Autoritat Portuària Departament de carreteres 

del CIM
SASEMAR SAR
ENDESA GREIM (Guàrdia Civil)
Servei de Salut Laboral 
del Govern Delegació del Govern

Durant els primers mesos d’aquesta legislatura s’ha
finalitzat la integració a nivell de plataformes tecnològiques,
dels organismes següents:
• 061 SAMU (IBSALUT)
• Unitat Militar d’Emergències (UME)
• 091 Policia Nacional 
• 062 Guàrdia Civil 
• 092 Policia Local de Calvià

Tots ells mitjançant el desenvolupament passarel·les entre
les diferents aplicacions de gestió de dades de cadascun dels
organismes esmentats.

La par t ida pressupostàr ia  ut i l i tzada és:
16301G/223A1/64000/00.

Palma, 25 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 7236/19, de la diputada Maria
Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a accions en matèria d'integrar de manera
ordinària la mobilització dels diferents serveis en els plans
d'emergència.

Dins la revisió que s’està duent a terme dels diferents plans
d’emergència s’hi estan incorporant tots i cadascun del serveis
i dins l’apartat d’implantació s’hi proposen mesures per a
realitzar conjuntament amb els diferents organismes.

Palma, 25 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 7237/19, de la diputada Maria
Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a accions en matèria de millora de les connexions
i eines telemàtiques i de telecomunicacions del lloc de
comandament avançat.

Entre d’altres accions s’han destinat uns 25.000€ per a la
renovació dels equips informàtics, pantalles, antena parabòlica
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per a dades i xarxa de dades de la U.C.A. amb càrrec a la
partida 16301G/223A1/74014/00.

Palma, 25 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 7238/19, de la diputada Maria
Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a accions en matèria de disposar d'un helicòpter
de rescat propi de la CAIB.

Sobre aquest punt des d’aquest Govern s’està estudiant la
viabilitat de centralitzar i unificar la contractació dels mitjans
d’ala mòbil i fitxa de la CAIB, perquè fossin polivalents a totes
les necessitats existents a la CAIB, incloent la possibilitat de
rescats i vols nocturns per als helicòpters, entre d’altres.

Palma, 25 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 7239/19, de la diputada Maria
Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a accions en matèria de potenciar la utilització de
drons d'emergències, inclosos els de vol nocturn.

Des de la Direcció General d’Emergències s’han
incrementat el nombre de drons (3 més) i de professionals
d’emergències que disposen de la titulació (4 més).

Comptam amb uns tipus de drons amb càmera tèrmica i amb
capacitat per volar segons un programa predeterminat de
coordenades introduïdes abans del vol. Ha suposat un inversió
d’uns 7.000€ amb càrrec a la partida 16301G/223A1/74014/00.

Palma, 25 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 7240/19, de la diputada Maria
Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a accions en matèria de catàleg operatiu de
recursos mobilitzables amb eines de gestió del procediment
de contractació i amb protocols de disposició de mitjans
segons el tipus d'emergència.

S’ha creat una aplicació informàtica perquè cada organisme
d’emergències introdueixi el seu catàleg de mitjans i recursos
i el seu estat. Aquesta aplicació actualment està en període de
proves. 

Implicarem tots els serveis d’emergències per a poder dur
a bon terme aquest projecte, ja que també requerirà d’una
actualització permanent de les dades.

Amb càrrec a la partida 16301G/223A1/74014/00.

Palma, 25 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 7332/19, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a segon assessor lingüístic per al projecte British
en el col·legi Sa Graduada de Maó.

El Ministeri d’Educació va crear el programa British l’any
1996.

L’objectiu d’aquest programa és desenvolupar un programa
bilingüe mitjançant la impartició de currículum integrat
hispano-britànic. Aquest currículum integrat està aprovat pel
ministeri i inclou que no només es realitzarà l’aprenentatge
d’anglès i la cultura anglesa sinó també el currículum nacional
britànic.

A les Illes Balears hi ha quatre centres amb programa
British:
• CEIP Na Caragol
• IES Llorenç Garcies i Font
• CEIP Sa Graduada
• IES Cap de Llevant.

El Ministeri va fer sempre la selecció dels assessors del
British des de 1996 fins 2018, moment en què el Ministeri aturà
la contractació de nous assessors pel programa. Malgrat la
conselleria no ha realitzat mai la selecció d’aquests assessors,
sempre n’ha assumit el cost.

Per sentència judicial, els assessors que ja treballen als
centres es mantenen com personal del centre per antiguitat.

La realitat de l’ensenyament de l’anglès ha canviat molt des
de que es posà en marxa el programa British fa 23 anys. Avui
en dia la conselleria té en marxa diferents programes per a
l’aprenentatge de l’anglès que arriben a tots els centres i per
tant a tots els infants.

Aquest curs tant el CEIP Sa Graduada com l’IES Cap de
Llevant, a més d’assessor British, compten amb la quota
habitual de professorat i amb auxiliar de conversa. Per tant, el
programa British segueix en funcionament en els centres on
existeix.

A més del programa British des de la Conselleria tenim en
marxa més programes que arriben a tots els centres. El
programa British segueix en funcionament als centres on hi ha
estat sempre i a més tant els centres British com la resta de
centre compten amb diferents eines per facilitar i millorar
l’aprenentatge de les llengües estrangeres:

Grups reduïts
Tots els grups d’anglès d’ESO es desdoblen per tenir menys
de 15 alumnes.
60 professors més a les aules.
Pressupost: gairebé 3 milions d’euros.
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Auxiliars de conversa
Més de 300 auxiliars de conversa.
Pressupost: 1,8 milions d’euros.
Col·laborador lingüístic que ajuda a millorar les
competències comunicatives.

Programes d'immersió lingüística a l'estiu
Escola d’estiu per a alumnes de sisè de primària de centres
públics i concertats.
Curs intensiu a l’estranger per a alumnes de 1r de
batxillerat.

Erasmus+ a Formació Professional
Pràctiques o períodes d’estudi a estranger. Centres públics
i concertats.
Pressupost: 1,1 milions d’euros aquest curs i el següent.
Pràcticament el doble que els dos cursos passats.

Bachibac i Batxillerast internacional a centres públics
Es pot estudiar el doble títol de batxiller nacional i francès
a l’IES Bendinat i el batxillerat internacional a l’IES Son
Pacs i l’IES Manacor.

Palma, 10 de desembre de 2019
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
Q)

A les Preguntes RGE núm. 239 a 244 i 249 a 288/20, del
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relatives a operacions pendents de
pagament.

Es dóna resposta agrupada, la informació sol·licitada és la
mateixa per als diferents ens dels SPI i la informació es troba
a una mateixa base de dades.

Entitat import pagaments 
pendents milers €

Institut d’Estadística de les Illes Balears 13,99
Escola Balear d’Administració 
Pública (EBAP) 46,02
Escola Balear d’Administració 
Pública (EBAP) 46,02
Institut Balear de Seguretat Laboral 1,46
Agència Tributària de les Illes Balears 99,86
Universitat de les Illes Balears (UIB) 1.949,45
Consorci Velòdrom Palma Arena 0,30
Consorci d’Infraestructures de les 
Illes Balears 0,00
Consorci Foment d’Infraestructures 
Universitàries (COFIU) entitat extingida
Consorci per a la recuperació 
de la fauna i flora de les
Illes Balears (COFIB) 7,56
Consorci de Transports de Mallorca 
(CTM) 0,00
Consorci per al desenvolupament 
d’actuacions de millora
i construcció d’infraestructures al 
territori de l’Entitat Menor
de Palmanyola 0,41

Consorci de recursos sociosanitaris 
i assistencials de les IB 199,32
Gestió d’Emergències de les Illes 
Balears SAU (GEIBSAU) 0,00
Institut Balear de la dona 24,90
Servei d’ocupació de les Illes 
Balears (SOIB) 305,43
Fundació socioeducatiu S’Estel 185,74
Fundació Robert Graves 7,75
Fundació Banc de Sang i Teixits 
de les Illes Balears 13,54
Fundació Institut d’investigació 
sanitària de les Illes Balears 0,00
Fundació d’atenció i suport a la 
dependència de les IB 102,14
Fundació Orquestra Simfònica 
de les Illes Balears 1,43
Centre Balears Europa (CBE) 0,00
Consorci Escola d’hoteleria de les 
Illes Balears (EHIB) 8,25
Consorci Borsa d’allotjaments turístics veure nota*
Ports de les Illes Balears (Ports IB) veure nota*
Institut Balear de la joventut (IB-JOVE) 73,01
Serveis de millora agrària i pesquera 
(SEMILLA) 0,00
Servei d’informació territorial de les 
Illes Balears 0,00
Entitat pública empresarial de 
telecomunicacions i innovacions
de les Illes Balears 33,63
Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) 0,18
Gestió Sanitària i Assistencial de les 
Illes Balears 0,00
Institut d’Indústries Culturals de les 
Illes Balears 816,95
Fundació per a l’esport balear 0,00
Fundació d’estudis superiors de música 
i arts escèniques IB 3,83
Administració general de la CAIB 12.403,24
Ens públic radiotelevisió de les Illes 
Balears (IB3) 2.730,75
Agència d’estratègia turística de les 
Illes Balears (AETIB) 0,00
Agència balear de l’aigua i de la qualitat 
ambiental (ABAQUA) 11.716,95
Agència balear de l’aigua i de la qualitat 
ambiental (ABAQUA) 11.716,95
Institut balear de la natura (IBANAT) 0,00
Serveis ferroviaris de Mallorca (SFM) 535,50
Institut Balear d’infraestructures i serveis 
educatius (IBISEC) 443,70
Institut d’innovació empresarial de les 
Illes Balears (IDI) 0,00
Fons de garantia agrària i pesquera 
de les IB (FOGAIBA) 112,60 

Nota: * D’acord amb la definició i la delimitació del sistema
europeu de comptes nacionals i regionals Ports IB i el Consorci
d’Allotjaments Turístics no formen part del sector de les
administracions públiques.

Palma, 24 de febrer de 2020
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-028.pdf#page=37


5304 BOPIB núm. 94 - 26 de març de 2021

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 2183/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de metges
que, sense la titulació degudament homologada, fan feina
com a titulars en els centres de salut de Balears.

Com a titulars en els centres de salut cap metge està fent
feina.

Palma, 12 de març de 2020
La conseller de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 2185/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de metges
que, sense la titulació degudament homologada, fan feina
com a titulars als hospitals de Balears.

Com a titulars en els hospitals cap metge està fent feina a
les Illes Balears.

Palma, 12 de març de 2020
La conseller de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 3601/20, del diputat Sebastià
Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a habitatges de protecció oficial a reserves
estratègiques de sòl pendents de finalització.

La situació de les Res que es troben en construcció és la
següent:
• Res S’Olivera: de les dues promocions de Calvià, de 24 hpo

cada una, esmentar que les dues es troben en construcció.
• Res Santa Ponça: 39 ja han estat finalitzades, 30 hpo a preu

taxat han finalitzat i 54 hpo estan en construcció.

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

Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 4658 a 4661/20, de la
diputada María Tania Marí i marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a mitjans materials i professionals
assignats a les unitats UVAC (per atendre casos de COVID-
19) a Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca.

Cada UVAC està dotada d’un metge, un infermer i un
conductor que han rebut formació i entrenament especials.

Les UVAC estan equipades amb els materials necessaris per
a aquesta atenció específica: equip de protecció individual,
estris per recollir mostres, màscares quirúrgiques, guants,
solució hidroalcohòlica i termòmetre, entre d’altres.

Palma, 3 de març de 2021
La conseller de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 5876/20, del diputat Sergio
Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a seguiment online del curs acadèmic.

Sí, hem invertit 850.000€ en l’adquisició de chromebooks
i mòdems per als alumnes que els necessiten.

Sí, per part d’inspecció educativa en tot moment s’ha
treballat conjuntament amb els centres educatius per a fer
seguiment de les mesures adoptades per a seguir el curs des de
casa, així com un seguiment dels alumnes amb més dificultats.

Palma, 26 d’agost de 2020
El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 5895/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures adoptades
per la Conselleria d'Educació perquè els alumnes que no
disposen dels mitjans adequats per seguir les classes
telemàticament ho puguin fer.

Hem posat en marxa un Pla de digitalització coordinat per
l’Equip d’Impuls a l Competència Digital en col·laboració del
Servei de Tecnologies de la Informació i L’EDIB.

A curt termini  treballa en minvar les dificultats dels
alumnes per accedir als coneixements i tasques enviades pels
centres.

A les instruccions de la Conselleria sobre l’atenció
educativa i tutorització de l’alumnat i els efectes acadèmics del
període de suspensió de l’activitat educativa presencial de dia
27 de març es fa èmfasi en què s’ha de procurar, sempre que
sigui possible, que les activitats o tasques siguin accessibles per
a tot l’alumnat, indistintament de les seves condicions personals
i socials. Cas que sigui necessari, s’ha de possibilitar que els
alumnes que no disposen d’equips informàtics puguin utilitzar
temporalment un ordinador portàtil del centre a casa seva.

S’ha realitzat la compra de quasi 3000 chromebooks,
llicències i més de 1000 targetes SIM de dades per donar
connexió als alumnes amb una despesa de 850 mil€.

S’ha col·laborat amb consells insulars i ajuntaments per a
donar connexions.
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S’ha preparat el repartiment dels dispositius i de les targes
SIM.

Paral·lelament s’ha donat assessorament i formació per als
docents. A la pàgina d’IBSTEAM es poden trobar totes
aquestes propostes i el seu correu és el de consulta.

S’ha fet un seguiment per part d’inspecció educativa
juntament amb els centres de l’alumnat amb més dificultats per
a seguir les classes de forma telemàtica.

Palma, 26 d’agost 2020
El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 6209/20, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conseqüències de la crisi del coronavirus a la
restricció del trànsit aeri (1).

Des de la Direcció General de Transport marítim i aeri ens
vàrem posar en contacte amb la Direcció General d’Aviació
Civil, òrgan que ens va confirmar que la  suspensió de la
declaració de servei públic interilles té un caràcter totalment
temporal. D’aquesta forma podem assegurar que, un cop
aquesta situació conclogui, es recuperarà de forma gradual el
servei fins arribar a restituir la total normalitat de l’OSP.

Palma, 25 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 6210/20, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conseqüències de la crisi del coronavirus a la
restricció del trànsit aeri (2).

Les garanties pròpies de l’OSP estan recollides a l’ordre
ministerial que aprovà les condicions d’aquesta Obligació de
servei. Aquesta anòmala situació ha provocat una suspensió
temporal com a mesura de control sanitari i amb l’objectiu de
controlar la dispersió de la pandèmia, però un cop l’estat
d’alarma es cancel·li i es recuperin progressivament les
possibilitats de mobilitat, es restabliran completament les
característiques d’OSP interilles.

Palma, 25 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 6211/20, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conseqüències de la crisi del coronavirus a la
restricció del trànsit aeri (3).

Des del començament de la crisi sanitària, el Govern Balear
ha mantingut una comunicació directa i constant amb el Govern
central per tal d’adaptar la mobilitat i la connectivitat de les
Illes Balears a les circumstàncies que la pandèmia ha oblidat en
tot moment. D’aquesta forma, fruit d’aquesta actuació
coordinada, el Govern balear ha participat activament en la
redacció i aprovació  dels diferents documents normatius que
han establert les condicions en les que es podia assegurar una
connectivitat mínima i segura per a la nostra  comunitat.

Palma, 25 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 6212/20, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conseqüències de la crisi del coronavirus a la
restricció del trànsit aeri (4).

No existeix un procediment específic per reprendre la
connectivitat interilles. Un cop l’estat d’alarma i el marc legal
ho permeti tant a nivell nacional com autonòmic, es produirà un
restabliment gradual de la demanda que vindrà acompanyat del
corresponent restabliment de les condicions d’operació de
l’OSP interilles.

Palma, 25 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 6213/20, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conseqüències de la crisi del coronavirus a la
restricció del trànsit aeri (5).

El Govern Balear ha indicat específicament a la Direcció
General d’Aviació Civil que el restabliment gradual de les
condicions de l’OSP interilles ha de finalitzar amb l’assoliment
finals dels mateixos serveis i termes dels que la nostra
comunitat autònoma gaudia abans de la pandèmia.

Palma, 25 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons
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Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 6214/20, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conseqüències de la crisi del coronavirus a la
restricció del trànsit aeri (6).

No és en cap cas necessari en tant que l’OSP està en vigor,
i només ha estat paralitzada temporalment per les restriccions
sanitàries imposades pel Govern central amb l’objectiu de
frenar l’expansió del virus de la COVID-19.

Palma, 25 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 6455/20, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a realització de tests massius per detectar casos de
coronavirus.

En aquests moments no hi ha cap indicació nacional, ni
internacional que recomani fer test massius a tota la població.

Palma, 26 d’agost de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 6943/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de tests que s'han realitzat
a Balears per saber si una persona es troba contagiada de
la COVID-19.

Per saber si una persona està contagiada de la COVID-A19
amb el positiu d’una prova PCER és suficient perquè es
prenguin les mesures adients. Si és un test d’antígens s’ha de
comprovar amb una PCR.

Palma, 17 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 7041/20, del diputat Maxo
Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a funcionament dels agents de medi ambient
durant l'alerta sanitària.

Els agents de medi ambient, adscrits al Servei d’agents de
medi ambient de la Conselleria de Medi Ambient i Territori,
han realitzat tasques de vigilància per controlar el compliment
de les mesures relatives als espais naturals i al medi ambient, en
virtut de l’establert al punt V de l’Acord del Consell de Govern
de 13 de març de 2020, pel qual s’aprova el Pla de Mesures

Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi del
COVID-19.

Aquestes mesures consisteixen en vigilar el tancament de:
• Les àrees recreatives gestionades per l’IBANAT, de totes

les Illes Balears, a les quals també es prohibeix fer-hi foc.
• Les zones d’acampada gestionades per l’IBANAT.
• Els refugis gestionats per l’IBANAT.
• Els centres d’interpretació i recepció d’espais naturals i

finques públiques gestionades per la Conselleria de Medi
Ambient i Territori i l’IBANAT, com també el Centre
d’Interpretació de Cabrera.

A més han dut a terme les seves tasques de vigilància
d’Espais Naturals Protegit (ENP) i Espais de Rellevància
Ambiental (ERA). A conseqüència de les tasques de vigilància
s’han aixecat 56 actes. S’ha continuat amb les tasques de
prevenció, extinció i investigació de causes d’incendis. Així
mateix, s’ha fet seguiment d’espècies protegides i invasores.

Pel que fa a les verbalitzacions per raó del confinament,
s’han dut a terme 327 actuacions, de les quals les que no eren
del nostre àmbit competencial s’ha donat trasllat a les forces i
cossos de seguretat de l’Estat. D’aquestes 327 actuacions,
corresponen 179 a l’illa de Mallorca, 129 a l’illa
d’Eivissa-Formentera i 19 de l’illa de Menorca.

Palma, 21 de maig de 2020
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 7060/20, del diputat Maxo
Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a ús de vehicles per a desinfecció.

L’IBANAT, així com tota la Conselleria de Medi Ambient
i Territori, des del primer moment en què es va declarar l’estat
d’alarma ha estat a disposició de la Conselleria de Salut i
Consum per intervenir i col·laborar en aquelles actuacions que
poguéssim dur a terme per fer front a la COVID-19, de la
mateixa manera com sempre ens posam a disposició de
l’organisme competent per a fer front a qualsevol emergència
ocasionada a les Illes Balears.

Entre aquestes col·laboracions ens hem encarregat del
repartiment del material sanitari a les Unitats Bàsiques de Salut
de Mallorca durant els dimecres i divendres de les darreres cinc
setmanes. També en hem encarregat de distribuir material
sanitari als consells insulars  ajuntaments de les Illes Balears.

Dia 1 de maig ha començat l’època de perill d’incendis
forestals, de manera que tota la flota de vehicles terrestres de
l’IBANAT (autobombes, vehicles tot terreny, vehicles pick up
i furgonetes) estan operatius per donar resposta a qualsevol
incendi forestal que es pugui generar a les Illes Balears, així
com continuar fent les feines que correspon executar a les
finques públiques i espais naturals protegits gestionats per la
Conselleria de Medi Ambient i Territori.
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Palma, 21 de maig de 2020
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 7066/20, del diputat Maxo
Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a Pacte Verd europeu i desenvolupament econòmic
de les Balears.

Sí, efectivament, des de la Conselleria de Medi Ambient i
Territori s’està fent un seguiment tant del Green Deal Europeu
i els seus tempos com de la possibilitat que s’avancin certes
inversions que podria recollir l’estament pla, encara sense
aprovar.

De fet, no només d’aqueta Conselleria se’n fa un seguiment
sinó que també se n’ocupen la Conselleria de Transició
Energètica i Sectors Productius i la Direcció General de
Relacions Exteriors, dependent de la Conselleria d’Hisenda i
Relacions  Exteriors.

Tot això, l’experiència ens demostra que, en ocasions, la
Unió Europea no acostuma a actuar amb la celeritat necessària
per fer front a certes crisis de manera immediata. És per això
que, mentre esperem a Europa, on les regions tenen un paper
molt minoritari recaient tot el pes en els estats membres, la
Conselleria de Medi Ambient i Territori ha posat damunt la
taula mesures que van en la línia del Green Deal amb una
agenda verda pròpia en la qual destaca l’economia circular i la
voluntat de tirar endavant un pacte per l’aigua entre totes les
administracions, entre d’altres propostes amb l’objectiu de fixar
la base d’unes Illes Balears sostenibles.

La recuperació econòmica és compatible amb una
diversificació del model econòmic i amb la sostenibilitat
socioambiental. De fet, no només és compatible sinó
imperativa, en vista que cada vegada hi ha més evidències
científiques que relacionen la irrupció, els darrers anys, de la
COVID-19 i altres nous virus infecciosos amb processos de
zoonosi (traspàs de malalties d’animals salvatges a éssers
humans) que s’haurien vist afavorits per la destrucció d’hàbitats
naturals i pèrdua de la biodiversitat.

Palma, 21 de maig de 2020
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 7515/20, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció d'HPO a Menorca prevista per a 2020.

La situació actual dels HPO a Menorca i per municipis és
la següent:
• Una promoció de 4 habitatges a Sant Lluís, al carrer Sant

Jacint, 41-45, on les obres ja han finalitzat i on queda
pendent l’entrega de claus.

• Una promoció en construcció de 18 habitatges a Maó, al
carrer Borja Moll.

• Una promoció en construcció de 40 habitatges dotacionals
a Maó, al carrer Borja Moll.

• Una promoció de 14 habitatges a Maó al carrer Roca i
Vinent, pendent de la llicència i del projecte bàsic.

• Una promoció de 15 habitatges a Maó al carrer Roca i
Vinent – Av. Femenies, on la licitació està en preparació.

• Pendent de rehabilitació una promoció de 4 habitatges a
Maó, a l’Av. Menorca.

• Una promoció de 12 habitatges a Fornells, Es Mercadal, on
ja s’ha adjudicat l’arquitecte.

• Una promoció de 6 habitatges a Maó, Avinguda Menorca,
pendent de finalitzar la tramitació de la cessió.

• Una promoció de 9 habitatges a Es Migjorn, a l’Avinguda
Binicurdell núm. 17, on ja s’ha signat un protocol.

Palma, 27 de juliol de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 7516/20, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat de les inversions al Port de Fornells.

El passat 25 de juny va tenir lloc l’acte per comunicar la
finalització de les obres de la primera fase de la reforma
integral del port de Fornells que ha executat Ports IB.

L’actuació global implica una inversió de 7,5 milions
d’euros per millorar les prestacions, serveis i imatge del port de
Fornells.

Aquesta primera fase de l’actuació global ha consistit en la
substitució de la caseta provisional de vestuaris per a usuaris
per una edificació adossada i integrada al dic. També s’ha
executat la renovació de les instal·lacions i xarxes de servei
tant portuàries com municipals que discorren entre el carrer
Governador i la Plaça del Mar, en coordinació amb
l’Ajuntament d’Es Mercadal. 

S’ha renovat el paviment de la zona, eliminant l’asfalt i
col·locant un sòl més integrat, similar al que es troba al nucli
històric de Fornells. Igualment, també s’ha revisat l’enllumenat
públic previst en el projecte després de l’aprovació del
Reglament de Protecció del Medi Nocturn de Menorca i
l’atorgament a Menorca de la certificació Starlight. S’ha reduït
l’alçada i s’han canviat característiques tècniques, tant de les
òptiques com els elements de control dels fanals. Aquesta
primera fase s’ha executat per un import de 965.804€.

Palma, 28 de juliol de 2020
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons
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Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 7680/20, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retirada de mascaretes FPP2 YKII i KN95.

Es varen immobilitzar 80.000 mascaretes, en cap moment
es varen retirar mascaretes.

El proveïdor de les mascaretes immobilitzades és Rayan
Holdings.

El control que es fa des del Servei de Salut és:
• Comprovar que les fàbriques es trobin validades per l’estat

xinès com a fabricants i exportadors.
• Que les fitxes tècniques del material siguin correctes.
• Que els productes tenguin els certificats UNE, CEE i de

l’Agència Espanyola del Medicament.
• Un agent de Duanes contractat pel Servei de Salut

comprova que tot seguit correcte.
• El material passa una auditoria a la Xina, amb diferents

empreses auditores.
• Abans de partir cap a Balears es fa un control de duana a la

Xina, que també passa una notificació per comprovar que
coincideix amb el que s’ha comprat.

• Finalment el material torna a ser comprovat una vegada
arriba als magatzems del Servei de Salut.

Palma, 26 d’agost de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 7686/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre i ubicació
dels punts de servei de detecció ràpida de la COVID-19
instal·lats a Balears.

Mallorca
• 45 punts de servei de detecció ràpida ubicats a cada centre

de salut.
• 2 unitats de detecció ràpida ubicades a la Unitat Bàsica

Indioteria i a Son Dureta (COVID exprés)
• 7 UVACS avançades i bàsiques en funcionament que també

realitzen detecció ràpida.
• En total: 54 serveis de detecció ràpida a Mallorca.

Menorca
• 2 punts COVID exprés (Cs Dalt Sant Joan i Canal Salat).
• 3 UVAC (Dalt Sant Joan, Es Mercadal i Canal Salat).

Eivissa i Formentera
• 6 UVAC distribuïdes entre les diferents zones bàsiques de:

UVAC Vila, situada al CS Vila, abasta del ZBS de Vila i
Can Misses.

• UVAC Es Viver, situada al CS Es Viver, abasta les ZBS
d’Es Viver i Sant Jordi.

• UVAC Sant Antoni, situada al CS Sant Antoni, abasta les
ZBS Sant Antoni i Sant Josep.

• UVAC Santa Eulàlia, situada al centre de salut de Santa
Eulàlia, abasta aquesta ZBS.

• UVAC exprés, situada a l’Hospital Can Misses.
• UVAC Formentera, situada al CS de Formentera.

Palma, 26 d’agost de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 7687/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a perfil de les
persones que accedeixen als punts de servei de detecció
ràpida de COVID-19 instal·lats a Balears.

El perfil de les persones que accedeixen als punts de servei
de detecció ràpida de la COVID-19 que hi ha instal·lats a les
Illes Balears és:
• Població de la CAIB.
• Persones que arriben després de viatjar a zones de risc.
• Qualsevol persona amb sospita de COVID.
• Persones que s’han de sotmetre a una intervenció quirúrgica

o bé prova complementària.
• Persones considerades de contacte estret a l’estudi d’un brot

per COVID-19.

Palma, 26 d’agost de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 7688/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de tests
realitzats fins al dia d'avui en els punts de servei de
detecciuó ràpida de la COVID-19 instal·lats a Balears.

Fins la darrera setmana de juliol s’han fet a Mallorca:
43.259 test en els punts de detecció ràpida de la COVID-19 que
hi ha instal·lats. A Menorca 3.636 i a Eivissa i Formentera 79

Palma, 26 d’agost de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 8658/20, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a situació de les obres de prolongació
del metro al Parc Bit.

A dia d’avui les obres estan a punt de licitar. El Govern de
les Illes Balears disposava d’una partida pressupostària de 20
milions d’euros de fons ITS per posar en marxa la prolongació
de la línia de metro fins al Parc Bit, però per mor de la situació
causada per la COVID-19, aquest estiu del 2020 es va anunciar
que aquesta partida seria destinada als fons de Salud per la
lluita contra la COVID-19, ja que actualment les prioritats són
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unes altres i demana replantejos de Govern en tot el seu
conjunt.

Palma, 9 de febrer de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
AP)

A les Preguntes RGE núm. 8944 a 8946/20, del diputat
Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a vols privats a/des de Mallorca,
Menorca i Eivissa durant el període de confinament.

Des de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, i
concretament des de la Direcció General de Transport Marítim
i Aeri no disposam d’aquestes dades perquè no en tenim cap
competència en la gestió del trànsit aeri d’aquests vols privats.
Aquesta informació s’ha de sol·licitar directament a AENA que
és la que disposa d’aquestes dades.

Palma, 25 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 11484/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estoc de material de protecció per als
professionals sanitaris del Sistema de Salut de les Illes
Balears.

Disposam actualment d’un estoc de material de protecció
suficient per afrontar quatre mesos de pandèmia amb els
protocols vigents.

Palma, 7 d’octubre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 11485/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estoc de material de protecció per als
professionals sanitaris del Sistema de Salut de les Illes
Balears en cas d'un nou rebrot de COVID-19.

Disposam actualment d’un estoc de material de protecció
suficient per afrontar quatre mesos de pandèmia amb els
protocols vigents.

Palma, 7 d’octubre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 11486/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estoc suficient de proves PCR per detectar
COVID-19 entre la població de les Illes Balears.

El Servei de Salut disposa d’un estoc suficient per fer
proves PCR en resposta a les necessitats de la població i segons
els protocols vigents.

Palma, 7 d’octubre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 11487/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures de la Conselleria de Salut en cas d'un
nou rebrot de COVID-19.

Mesures de protecció de la població, professionals sanitaris
i mesures d’atenció sanitària.

Palma, 7 d’octubre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 11488/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a professionals contractats per fer front a un
rebrot de COVID-19.

A dia d’avui es disposa de 900 professionals més que els
que hi havia a principi d’any. Aquests es poden incrementar o
reduir en funció de les necessitats assistencials.

Palma, 7 d’octubre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 11489/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reforç dels serveis d'urgències dels hospitals de
les Illes Balears davant l'increment de casos COVID.

No hi ha hagut cap saturació dels Serveis d’Urgències
Hospitalàries. Les dades d’activitat demostren una afluència de
persones molt inferior en relació a anys anteriors.

Palma, 7 d’octubre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 11493/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rastrejadors de COVID-19 a les Illes Balears.

A dia d’avui disposam de 220 rastrejadors per totes les illes.
Més 100 militars aportats pel Govern Central que fan la feina
també de rastrejadors.

Palma, 7 d’octubre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 11494/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rastrejadors de COVID-19 a les Illes Balears (2).

Es disposa de metges, infermeres, auxiliars d’infermeria i
personal administratiu de suport.

Palma, 7 d’octubre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 11495/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rastrejadors de COVID-19 a les Illes Balears (3).

El cost, és el de la seva retribució, que és el que té cada
professional estatutari en funció de la seva categoria.

Palma, 7 d’octubre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 11496/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rastrejadors de COVID-19 a les Illes Balears (4).

El procediment habitual de contractació estatutària.

Palma, 7 d’octubre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 11497/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rastrejadors de COVID-19 a les Illes Balears (5).

Sí, una formació a càrrec del personal de Salut Pública i de
l’Ibsalut durant el temps necessari.

Palma, 7 d’octubre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 11498/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a PCR realitzades diàriament els mesos de juliol i
agost de 2020.

Els que els professionals han sol·licitat.

Palma, 7 d’octubre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 11507/20, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a UCI disponibles en els centres sanitaris
de les Illes Balears.

Són 14 unitats entre els hospitals públics i privats de la
nostra comunitat autònoma.

Centres públics 6
Hospital Universitari Son Espases, Hospital Universitari
Son Llàtzer, Hospital Comarcal d’Inca, Hospital de
Manacor, Hospital General Mateu Orfila, Hospital Can
Misses.

Centres privats 8
Hospital Quirónsalud Palmaplanas, Clínica Juaneda Palma,
Hospital Juaneda-Miramar, Clínica Rotger Quirónsalud,
Hospital General de Muro, Hospital de Llevant, Clínica
Juaneda Menorca, Policlínica Nuestra Señora del Rosario
d’Eivissa.

Palma, 17 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 11511/20, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a realització de proves diagnòstiques per
a la detecció de contagi de COVID-19.

La Conselleria de Salut i Consum actualment ha realitzat
860.781 proves i en total hi ha43.264 casos acumulats, aquestes
dades es van actualitzant diàriament pel gabinet de
comunicació de la Conselleria de Salut i Consum i es penja a
la pàgina web del Govern:
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/convocatories

La capacitat actual del nostre sistema sanitari per fer proves
diagnòstiques de la COVID-19 a les Illes Balears amb els
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actuals protocols és suficient, entre 24 i 48 hores després s’obté
el resultat.

Palma, 17 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 13581/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge
HPO previstes per a 2020.

A dia 15 de desembre, l’estat d’execució de la promoció de
43 habitatges de la promoció d’Eivissa, ja en construcció, és de
1.407.022,04€.

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

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 13582/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge
HPO previstes per a 2020.

Les claus d’aquesta promoció de 4 habitatges de Sant Lluís,
ja foren lliurades l’octubre de 2020.

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

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 13583/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge
HPO previstes per a 2020.

A 15 de desembre, l’estat d’execució de la promoció de 19
habitatges del carrer Xarc era de 875.039, 23€.

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

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 13586/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge
HPO previstes per a 2020.

L’estat d’execució a 15 de desembre de la promoció dels 19
habitatges del carrer Salvador Espriu era de 262.544,77€.

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

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 13587/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge
HPO previstes per a 2020.

El juliol de 2020 es lliuraren les claus dels 5 habitatges del
carrer Regal.

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

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 13588/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge
HPO previstes per a 2020.

A dia 15 de desembre, l’estat d’execució de la promoció de
57 habitatges del carrer Cuba 7 Molinar era de 230.675,39€.

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

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 13589/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge
HPO previstes per a 2020.

A dia 15 de desembre, l’estat d’execució de la promoció de
5 habitatges del carrer Posada era de 239.513,19€.

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

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 13590/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge
HPO previstes per a 2020.

A dia 15 de desembre, l’estat d’execució de la promoció de
8 habitatges del carrer Salvador Espriu era de 294.054,56€.

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

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=42


5312 BOPIB núm. 94 - 26 de març de 2021

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 13591/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge
HPO previstes per a 2020.

A dia 15 de desembre, l’estat d’execució de la promoció de
43 habitatges en construcció del carrer Tous, Brotad, Fornaris
era de 19.007,50€.

Palma, 4 de febrer de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 13592/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge
HPO previstes per a 2020.

A dia 15 de desembre, l’estat d’execució de la promoció de
54 habitatges en construcció d’Inca Ctra. Lloseta i C/ Enmet
Arrahim, era de 802.566,24€.

Palma, 4 de febrer de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 13593/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge
HPO previstes per a 2020.

A dia 15 de desembre, l’estat d’execució de la promoció de
24 habitatges en construcció de Calvià, s’Olivera 62 Magaluf,
era de 22.661,88€.

Palma, 4 de febrer de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 13594/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge
HPO previstes per a 2020.

A dia 15 de desembre, l’estat d’execució de la promoció de
24 habitatges en construcció de Calvià, s’Olivera 62 Magaluf,
era de 40.323,54€.

Palma, 4 de febrer de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 13595/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge
HPO previstes per a 2020.

A dia 15 de desembre, l’estat d’execució dels projectes per
iniciar els solars cedits a l’IBAVI era de 237.674,93€.

Palma, 4 de febrer de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 13597/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge
HPO previstes per a 2020.

A dia 15 de desembre, l’estat d’execució de la promoció de
24 habitatges en construcció d’Avinguda Pere Matures era de
926.516,80€.

Palma, 4 de febrer de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 13598/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge
HPO previstes per a 2020.

A dia 15 de desembre, l’estat d’execució de la promoció de
11 habitatges en construcció de Manacor era de 38.650,86€.

Palma, 4 de febrer de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 13599/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge
HPO previstes per a 2020.

A dia 15 de desembre, l’estat d’execució de la promoció de
12 habitatges de Fornells, Es Mercadal era de 58.860,70€.

Palma, 4 de febrer de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons
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Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 13600/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge
HPO previstes per a 2020.

A dia 15 de desembre, l’estat d’execució de la promoció de
30 habitatges de carrer de Fornaris de Palma era de
174.151,34€.

Palma, 4 de febrer de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 13601/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge
HPO previstes per a 2020.

A dia 15 de desembre, l’estat d’execució de la promoció de
24 habitatges de carrer Magdalena Bonet i Fàbregas de Palma
era de 71.151,87€.

Palma, 4 de febrer de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
BW)

A la Pregunta RGE núm. 13602/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge
HPO previstes per a 2020.

A dia 15 de desembre, l’estat d’execució de la promoció de
5 habitatges de carrer de Josep Togores de Palma era de
21.718,28€.

Palma, 4 de febrer de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 13603/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge
HPO previstes per a 2020.

A dia 15 de desembre, l’estat d’execució de la promoció de
42 habitatges de carrer Cos de Son Servera era de 150.180,86€.

Palma, 4 de febrer de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 13604/20, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge
HPO previstes per a 2020.

A dia 15 de desembre, l’estat d’execució de la promoció de
22 habitatges en construcció del carrer Molí Nou de Vilafranca
era de 66.683,32€.

Palma, 4 de febrer de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 2609/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS
per Mallorca i VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del director de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la corrupció a les Illes Balears,
sobre l'informe 185/2021 de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears, referit al compliment de legalitat de
l'Oficina corresponent a l'exercici 2019.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2021, conformement amb els articles 46.3 i 106
del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat,
que solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals acordi la compareixença urgent del director de
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció a les Illes
Balears, per tal de retre comptes sobre el tema indicat a
l'enunciat, atès que es tracta d'una compareixença ja aprovada
en el si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del passat dia 9
de març de 2021 pels mateixos grups que subscriuen la present
sol·licitud.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 2743/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença del president del Consell Assessor de Dret
Civil de les Illes Balears i de membre o membres d'aquest
consell, sobre els canvis normatius en tramitació i sobre els
darrers criteris interpretatius en relació amb els pactes
successoris.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2021, conformement amb els articles 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
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acordi la compareixença del president del Consell Assessor de
Dret Civil de les Illes Balears i de membre o membres d'aquest
consell, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 2673/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2021, es dóna per assabentada de la substitució
de la pregunta esmentada, presentada pel diputat Juan Manuel
Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a activitats d'educació en el temps lliure per part de les entitats
infantils i juvenils, per la pregunta RGE núm. 2762/21, relativa
a gestió de l'Ingrés mínim vital per part del Govern segons el
manifestat pel Sr. Vicenç Vidal, senador autonòmic.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Presa en consideració per part del Congrés dels

Diputats de la Proposició de llei sobre la protecció de la
Mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys
que puguin produir l'exploració, la investigació i
l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2021, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
2576/21, presentat per la presidenta del Congrés dels Diputats,
mitjançant el qual es comunica que el Congrés dels Diputats ha
pres en consideració la proposició de llei indicada a l'enunciat.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
No-presa en consideració per part del Congrés dels

Diputats de la Proposició de llei de modificació de l'article
25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç
minorista. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2021, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
2577/21, presentat per la presidenta del Congrés dels Diputats,
mitjançant el qual es comunica que el Congrés dels Diputats no

ha pres en consideració la proposició de llei indicada a
l'enunciat.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm.

2197/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2021, admet a tràmit l'escrit 2610/21, presentat
pel Grup Parlamentari Mixt, i accepta la retirada de la
sol·licitud de compareixença esmentada, del conseller de Medi
Ambient i Territori sobre l'estat de vulnerabilitat de les
praderies de posidònia a Formentera i Eivissa.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Retirada de la Interpel·lació RGE núm. 14654/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2021, admet a tràmit l'escrit 2719/21, presentat
pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de la
interpel·lació esmentada, relativa a política general del Govern
en relació amb els menors amb mesures judicials a Es Pinaret
i Es Fusteret.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Tramitació de preguntes amb sol·licitud de resposta oral

davant comissió per a les preguntes amb sol·licitud de
resposta escrita RGE núm. 10365, 10366, 13664, 13666,
13900, 15449, 15450, 15988, 15989 i 15990/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2021, admet a tràmit l'escrit 2745/21, presentat
pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, i, conformement amb l'article 
177.4 del Reglament de la cambra, acorda que les preguntes
RGE núm. 10365, 10366, 13664, 13666 i 13900/20, relatives
a nombre de reunions del comitè de rutes aèries celebrades al
llarg de 2020, a nombre de sol·licituds de reunió del comitè de
rutes aèries que s'han fet pel Govern balear al llarg de 2020, a
nombre de pics al llarg de l'any 2020 que el Govern balear ha
sol·licitat la reunió del comitè de rutes aèries, a sol·licituds de
reunions del Govern balear amb el Govern central perquè hi
hagi cogestió entre ambdues administracions en relació amb els
aeroports balears, i a coneixement del Govern de les Illes
Balears del nombre de convenis que s'han firmat dels prevists
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a la disposició addicional 5 del Decret llei 3/2020, siguin
incloses a l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial on rebran el tractament
de preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant comissió;
les preguntes amb RGE núm. 15449 i 15450/20, relatives a
aprovació i execució de la dotació de serveis per a l'institut de
Son Ferriol, i a centres que s'adscriuran a l'institut de Son
Ferriol, siguin incloses a l'ordre del dia de la propera sessió de
la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura on rebran el
tractament de preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant
comissió; i les preguntes RGE núm. 15988 a 15990/20,
relatives a previsió d'un PAC de salut a la zona de Can
Pastilla/Platja de Palma/Es Pil·larí, a possible reconversió del
centre de salut de Can Pastilla, i a possible trasllat de la unitat
bàsica de salut d'Es Pil·larí a un altre emplaçament siguin
incloses a l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió de
Salut, on rebran el tractament de preguntes amb sol·licitud de
resposta oral  davant comissió.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Reglament del Comitè de Seguretat i Salut del

Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2021, resta informada de l'escrit RGE núm.
2694/21, presentat per la presidenta del Comitè de Seguretat i
Salut del Parlament de les Illes Balears, mitjançant el qual
tramet el Reglament del Comitè de Seguretat i Salut del
Parlament de les Illes Balears i n'ordena la publicació.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

REGLAMENT DEL COMITÈ DE SEGURETAT I
SALUT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Article. Objecte

Aquestes normes tenen per objecte regular el funcionament
del Comitè de Seguretat i Salut del Parlament de les Illes
Balears, que és l’òrgan col·legiat i paritari de participació del
personal al servei del Parlament de les Illes Balears destinat a
la consulta regular i periòdica de les actuacions de la cambra en
matèria de prevenció de riscs laborals.

El Comitè es configura com l’òrgan de trobada entre els
representants del personal i el Parlament per al
desenvolupament d’una participació equilibrada en matèria de
prevenció de riscs laborals.

Article 2. Àmbit d’actuació

El Comitè desenvoluparà la seva actuació en l’àmbit del
Parlament de les Illes Balears i exercirà les seves funcions amb
relació a totes aquelles qüestions que puguin afectar la
seguretat, la salut i la prevenció dels riscs laborals del personal
que es troba al servei del Parlament o del personal que presta
els seus serveis per a les empreses que desenvolupen la seva
activitat a la seu de la cambra o al servei d’aquesta.

Article 3. Composició

D’acord amb l’establert a l’acord de la Mesa del Parlament
de dia 19 de setembre de 2001 el Comitè estarà compost per
vuit membres. La composició del Comitè serà:

1. En representació de la institució: Quatre representants de la
cambra nomenats per la Mesa del Parlament, prèvia acceptació
per part dels nomenats. La duració del seu mandat serà de
quatre anys o fins a l’acabament de la legislatura en què varen
ser nomenats. 

Obligatòriament un dels nomenats ha de ser el cap de
Recursos Humans.

També en formarà part, amb veu però sense vot, el cap de
secció de Manteniment i Instal·lacions.

2. En representació del personal: Quatre delegats de prevenció
elegits per i d’entre el membres de la Junta de Personal. En cas
de dissolució de la Junta, els delegats elegits quedaran en
funcions fins a la constitució de la nova Junta, la qual elegirà,
després de la seva constitució, els nous delegats de prevenció.

Les vacants que es produeixin seran cobertes pels òrgans
afectats.

La Presidència del Comitè recaurà sobre un dels
representants nomenats per la institució i la Secretaria, en un
dels delegats de prevenció, a proposta del Comitè.

Article 4. Competències

El Comitè de Seguretat i Salut del Parlament de les Illes
Balears, com a òrgan de participació per a la consulta regular
i periòdica sobre la prevenció de riscs laborals, coneixerà de
totes les qüestions relacionades amb la política preventiva de
la cambra, en ús de les competències i facultats atribuïdes per
l’actual article 39 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscs laborals, entre d’altres, les següents:

1. Participar en l’elaboració, el seguiment i l’avaluació dels
plans, dels programes i de les actuacions que en matèria de
prevenció de riscs laborals puguin realitzar-se en l’àmbit del
Parlament de les Illes Balears. 

2. Promoure iniciatives sobre mètodes, procediments i per a
l’efectiva protecció de riscs i proposar a la Mesa del Parlament
la millora de les condicions o les correccions de les deficiències
existents.

3. Debatre i estudiar la identificació dels riscs que hagin de ser
objecte d’anàlisi i control, establint els criteris i procediments
d’avaluació.
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4. Participar en la planificació dels estudis i projectes
necessaris per definir (avaluar) els riscs laborals de cada lloc de
treball i proposar els sistemes, les mesures i les actuacions de
prevenció i protecció davant aquests.

5. Informar periòdicament al personal sobre les activitats
desenvolupades en matèria de seguretat i salut laboral.

6. Realitzar el seguiment dels mètodes d’eliminació de riscs
proposats pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals.

7. Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de
riscs en els centres de treball, per la qual cosa realitzarà les
visites que es creguin oportunes.

8. Conèixer de tots els documents i informes relatius a les
condicions de treball que siguin necessaris per al compliment
de les seves funcions.

9. Conèixer i analitzar els danys produïts a la salut o la
integritat física dels treballadors, amb l’objecte de valorar les
causes i proposar les mesures preventives oportunes.

10. Aprovar la memòria i la programació anual del Servei
de Prevenció del Parlament de les Illes Balears.

11. Proposar les prioritats en matèria de prevenció de riscs
laborals.

12. Conèixer els projectes d’edificis i instal·lacions a cada
centre de treball, així com els seus canvis, modificacions i
reformes.

13. Promoure els mètodes d’eliminació de riscs en el seu
origen i de protecció col·lectiva enfront de l’ús de protecció
individual.

14. Impulsar i garantir la formació i la informació en salut
laboral i prevenció de riscs laborals a tot el personal del
Parlament de les Illes Balears i assegurar la seva participació
en les activitats preventives.

15.  Per acord del Comitè es podran constituir grups de
treball per a l’estudi de matèries específiques. Aquests estaran
formats per membres del Comitè i podran rebre assessorament
extern.

16. Rebre informació sobre:
- Accidents sense baixa/accidents amb baixa.
- Malalties professionals.
- Informes sobre mesuraments d’higiene ambiental
(renou, tòxics, etc.).
- Informes sobre llocs de treball, implantació de noves
tecnologies i modificacions d’organització que afectin la
seguretat dels treballadors.

17. Conèixer qualsevol altra mesura relacionada amb
l’organització de la prevenció al Parlament de les Illes Balears.

18. Coordinació amb altres comitès de seguretat i salut o
delegats de prevenció d’empreses que desenvolupin activitats
en el Parlament de les Illes Balears.

19. Conèixer i analitzar els danys produïts a la salut o a la
integritat física de les persones, a les eines, els materials i els
equips personals, per valorar-ne les causes i proposar, si cal, les
mesures preventives adequades. 

20. Totes aquelles que la Llei de prevenció, el Reglament de
desenvolupament i d’altres normes li atribueixin.

Article 5. Òrgans

1. Són òrgans del Comitè, a més a més del Ple, els següents:

a) La Presidència

b) La Secretaria

2. Corresponen a la Presidència les funcions següents:

a) Acordar amb la Secretaria la convocatòria de les
sessions ordinàries i extraordinàries, com també la fixació de
l’ordre del dia d’aquestes, tenint en compte, si escau, les
peticions dels altres membres del Comitè formulades amb la
suficient antelació. 

b) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels
debats i suspendre’ls per causes justificades.

c) Representar el Comitè davant altres institucions o
òrgans, tret que aquest acordi conferir la representació a un
altre membre.

d) Assegurar el compliment de la legislació vigent en el
desenvolupament de les reunions del Comitè.

e) Visar les actes i les certificacions dels acords adoptats
en el si del Comitè.

f) Exercir totes les altres funcions que siguin inherents a la
condició de president o presidenta del Comitè de Seguretat i
Salut del Parlament de les Illes Balears.

3. Corresponen a la Secretaria les funcions següents:

a) Les indicades en el punt a) de les funcions del president
o presidenta.

b) Fer les convocatòries de les reunions del Comitè,
d’acord amb la Presidència, com també les citacions als
membres.

c) Rebre les actes de comunicació internes o externes
dirigides a l’òrgan i, per tant, les notificacions, les peticions de
dades, les rectificacions o qualsevol altra mena d’escrits
tramesos al Comitè.

d) Preparar el despatx dels afers, redactar i donar fe de les
actes de les sessions.

e) Expedir certificacions de les consultes, els dictàmens i
els acords aprovats, a qui acrediti la titularitat d’un interès
legítim perquè li siguin expedides aquestes certificacions.
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f) Assegurar la publicitat de les actuacions, els acords, els
dictàmens i les resolucions del Comitè entre tots i cadascun
dels treballadors i de les treballadores al servei del Parlament.

g) Trametre a les institucions o empreses els treballadors
o les treballadores de les quals presten serveis habitualment o
temporalment a les dependències del Parlament les resolucions
adoptades pel Comitè que els puguin afectar.

h) Les funcions que siguin inherents a la condició de
secretari o secretària.

En cas de vacant, absència o malaltia, el secretari o
secretària serà substituït pel vocal que designi la Presidència.

4. Corresponen als membres del Comitè les funcions següents: 

a) Rebre amb 48 hores d’antelació les convocatòries de les
reunions, com també la informació sobre els temes que figuren
a l’ordre del dia d’aquestes. 

b) Participar i col·laborar en els debats de les sessions. 

c) Exercir el seu dret al vot i formular el seu vot particular,
així com expressar el sentit del seu vot i els motius que el
justifiquen. 

d) Formular precs i preguntes. 

e) Obtenir la informació necessària per complir les
funcions assignades. 

f) Totes les altres funcions que siguin inherents a la seva
condició. 

Els membres del Comitè de Seguretat i Salut del Parlament
no podran atribuir-se les funcions de representació d’aquest,
tret que expressament se’ls atorguin per un acord del Comitè.

El Comitè podrà constituir comissions o ponències de
treball de naturalesa paritària per abordar o fer el seguiment de
problemes específics. Aquestes es regiran per les mateixes
normes de funcionament previstes en aquest reglament i tindrà
la consideració de treball efectiu el temps que s’hi hagi dedicat.

Article 6. Règim de reunions

El Comitè de Seguretat i Salut s’haurà de reunir, en sessió
ordinària, almenys, una vegada cada tres mesos. Així mateix,
es pot reunir també a iniciativa de la Presidència o quan ho
sol·liciti una tercera part dels seus membres.

Per a la vàlida constitució del Comitè és necessària la
presència de la Presidència i la Secretaria i, com a mínim, de la
majoria dels membres que el composen.

Si no s’arriba al quòrum requerit en primera convocatòria,
transcorreguda mitja hora des de la primera convocatòria, el
Comitè quedarà vàlidament constituït amb l’assistència d’un
terç dels membres de cada representació.

A les sessions del Comitè de Seguretat i Salut podran
assistir-hi, amb veu però sense vot, els delegats sindicals. En
les mateixes condicions podrà participar-hi el personal del

Parlament que disposi d’una especial qualificació o informació
respecte de qüestions concretes que siguin objecte de debat en
el Comitè. Així mateix podran assistir-hi tècnics de prevenció
del Servei de Prevenció aliè al Parlament de les Illes Balears
amb el qual es tingui subscrita la prestació del servei en cada
moment, sempre que ho sol·liciti alguna de les representacions
al Comitè.

Article 7. Ordre del dia

Les convocatòries de les sessions, amb expressió de l’ordre
del dia, s’han d’enviar amb una antelació mínima de
quaranta-vuit hores.

La informació sobre els assumptes que figuren a l’ordre del
dia ha d’estar a disposició dels membres, com a mínim, en el
termini esmentat a l’apartat anterior.

La Presidència i la Secretaria inclouran a l’ordre del dia les
peticions formulades per ambdues parts. Podran tractar-se en
el Comitè, amb l’acord previ corresponent, afers urgents que no
s’hagin inclòs a l’ordre del dia.

Article 8. Acords

Els acords del Comitè de Seguretat i Salut s’adoptaran per
majoria dels assistents a la reunió i, en cas d’empat, s’obrirà un
nou torn d’intervencions i es procedirà a una nova votació. Si
l’empat persistia, la Presidència podrà suspendre la votació
durant el termini que estimi raonable. Una vegada transcorregut
el termini, es repetirà la votació i, si novament es produïa
empat, s’entendrà rebutjada la qüestió, la proposta o l’assumpte
de què es tracti.

No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que
no figuri a l’ordre del dia, excepte si es troben presents les tres
quartes parts dels membres i acorden la seva urgència pel vot
favorable de la majoria.

Aquells assumptes sobre els quals el Comitè hagi adoptat
una determinació o hagi obtingut una solució definitiva, no hi
podran ser reiterats, a no ser que hi hagi nous aspectes que no
s’haguessin tingut en compte en el moment del seu debat o
hagin transcorregut tres mesos des de l’adopció de l’acord.

El Comitè està facultat per realitzar el seguiment de la
posada en pràctica dels seus acords a través de la petició
raonada de la informació necessària al servei que correspongui.

Els acords adoptats pel Comitè de Seguretat i Salut del
Parlament de les Illes Balears seran traslladats a la Mesa del
Parlament als efectes de la seva execució i es faran extensius a
tot el personal.

Article 9. Actes de les reunions

Serà preceptiu alçar acta de totes les sessions del Comitè de
Seguretat i Salut del Parlament de les Illes Balears en la qual
s’especificaran necessàriament els assistents i la condició en
què ho fan, l’ordre del dia de la reunió, les circumstancies del
lloc i el temps en què ha tingut lloc, tots els afers tractats i els
acords adoptats, i també els punts en què no s’hagi arribat a
acord i els motius del desacord. Així mateix, qualsevol membre
podrà sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o
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proposta, sempre que aporti a l’acte, o en el termini que
s’acordi, el text que es correspongui fidelment amb la seva
intervenció; així serà consignat en l’acta o se n’hi unirà una
còpia.

Les actes s’aprovaran en la mateixa o en la següent reunió.
Tanmateix, el secretari o la secretària pot expedir certificació
sobre els acords que s’hi hagin adoptat, sense perjudici de
l’aprovació ulterior de l’acta.

De l’acta redactada per la Secretaria, se’n lliurarà una còpia
a cadascun dels membres del Comitè, per tal que hi manifestin
les observacions que considerin oportunes, per aprovar-la
definitivament en la reunió següent.

Aprovada l’acta, aquesta ha de ser objecte de publicitat a
tots els taulers d’anuncis de la institució. Una vegada subscrita
pels membres del Comitè, es trametrà a la Mesa del Parlament.

Article 10. Publicitat de l’activitat del Comitè i participació
del personal en les accions d’aquest

Les convocatòries, les actes, els acords, els dictàmens o les
resolucions del Comitè hauran de ser objecte de publicitat entre
tot el personal de l’àmbit corresponent, per a la qual cosa
s’utilitzaran els taulers d’anuncis de la institució. El secretari o
secretària vetllaran pel compliment d’aquesta norma.

Tot el personal que presta habitualment o temporalment els
seus serveis al Parlament podrà elevar al Comitè les queixes,
els suggeriments o les propostes que estimi convenients.
Aquests hauran de fer-se per escrit i els membres del Comitè
col·laboraran en l’elaboració i/o la redacció dels escrits
esmentats, en els casos en què així se sol·liciti.

Article 11. Coordinació i prevenció

En relació amb el que disposa l’actual article 24 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals, els
delegats de Prevenció de les empreses que desenvolupin
treballs en el Parlament de les Illes Balears podran assistir a les
reunions del Comitè de Seguretat i Salut del Parlament de les
Illes Balears, com a convidats, amb veu però sense vot, i en els
termes que acordi el Comitè, quan es tractin assumptes que
guardin relació amb les activitats que desenvolupen. Així
mateix, es podran acordar reunions conjuntes dels comitès de
seguretat i salut o, si no n’hi havia, dels delegats de Prevenció.

Article 12. Mitjans materials

El Parlament de les Illes Balears dotarà el Comitè de
Seguretat i Salut i els membres d’aquest de tots els mitjans
materials, humans i econòmics necessaris per a l’exercici de les
seves funcions.

Tindrà la consideració de treball efectiu el temps dedicat a
reunions del Comitè, l’utilitzat en activitats encomanades per
l’organisme mateix i en l’exercici de les funcions pròpies de la
Presidència o de la Secretaria.

Article 13. Responsabilitats i obligacions

1. Les responsabilitats i obligacions del Comitè de Seguretat i
Salut del Parlament de les Illes Balears en matèria de prevenció

de riscs laborals i salut laboral seran les que es preveuen a la
legislació vigent en cada moment.

2. Quan els membres de l’òrgan votin en contra o s’abstinguin,
quedaran exempts de la responsabilitat que, si n’és el cas, pugui
derivar-se dels acords.

3. Els components i assistents al Comitè de Seguretat i Salut
guardaran el corresponent sigil professional de les informacions
a les quals tinguessin accés com a conseqüència de la serva
actuació en el Comitè de Seguretat i Salut del Parlament de les
Illes Balears.

Disposició addicional primera

En tot allò que no estigui previst en aquest text s’aplicaran
les normatives que a l’àmbit de la comunitat autònoma regulen
la prevenció de riscos laborals i el funcionament dels òrgans
col·legiats.

Disposició addicional segona

El Comitè podrà adoptar les mesures que estimi convenients
per al desenvolupament de les seves funcions en el que preveu
aquest Reglament i resoldre totes les qüestions que se suscitin
sobre la interpretació i l’aplicació.

Disposició final

Aquestes normes entraran en vigor, una vegada trameses a
la Mesa del Parlament, l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 10 de març de 2021
El secretari del Comitè de Seguretat i Salut
Jaume Riera i Pou
La presidenta del Comitè de Seguretat i Salut
Joana Aina Campomar i Orell

Ordre de Publicació

B)
Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,

relatiu a l'accés dels mitjans de comunicació al Parlament
de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2021, adopta el següent acord relatiu a l’accés
dels mitjans de comunicació al Parlament de les Illes Balears. 

Acord relatiu a l’accés dels mitjans de comunicació 
al Parlament de les Illes Balears

L’accés dels professionals dels mitjans de comunicació es
realitzarà en els supòsits que es presenten en aquest acord: 

1. Els professionals s’identificaran a l’entrada del Parlament de
les Illes Balears el dia que estigui prevista la roda de premsa,
la sessió plenària o la sessió de la comissió parlamentària. 

2. L’accés a les rodes de premsa es realitzarà en les següents
condicions: 
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2.1. Les rodes de premsa dels grups parlamentaris es
realitzaran els dilluns a la Sala d’Actes o un altre dia en
acabar la Junta de Portaveus a la Sala de Passes Perdudes,
i els dijous o els divendres a la Sala d’Actes o a la Sala de
Passes Perdudes, segons els mitjans i la disponibilitat de les
sales. Les rodes de premsa de dijous i divendres s’hauran de
comunicar al Servei de Comunicació i Divulgació
Institucional amb 24 hores d’antelació. Per cada grup
parlamentari hi podrà participar un màxim de dos
intervinents i podran estar acompanyants d’un responsable
de Comunicació del grup. Es permetrà la realització de
rodes de premsa de forma conjunta per més d’un grup
parlamentari sempre que es respectin les mesures de
seguretat i sanitàries  establertes.
2.2. L’accés presencial dels professionals dels mitjans de
comunicació es realitzarà respectant les mesures per
garantir la seguretat sanitària. El Servei de Comunicació i
Divulgació Institucional enregistrarà les rodes de premsa,
que es retransmetran en directe a través de la plataforma
Youtube, sempre que sigui possible. 
2.3. La convocatòria de la roda de premsa, així com la
gestió d’aquesta (torns de paraula, formulació de preguntes
per via telemàtica, etc.) seran a càrrec dels grups
parlamentaris. 

3. L’accés a les sessions plenàries es realitzarà en les següents
condicions: 

3.1. Durant el transcurs de les sessions plenàries, per
realitzar fotografies o obtenir recursos audiovisuals, tres
professionals podran accedir simultàniament a la Sala de
Plens durant un temps màxim de cinc minuts i de forma
rotatòria. No es permet en cap cas l’entrada de fotògrafs o
càmeres a la Sala de Plens abans de l’inici del debat. Es
permetrà, a més, l’entrada de tres redactors de forma
simultània, segons l’ordre d’arribada i, si n’hi ha més,
s’establiran torns rotatoris. 
3.2. La resta de professionals dels mitjans de comunicació
romandran a la Sala d’Actes, des d’on podran seguir la
sessió plenària. En aquest mateix espai els grups
parlamentaris realitzaran declaracions en els mateixos
supòsits prevists per a la realització de les rodes de premsa,
que seran enregistrades durant un temps determinat.

4. L’accés a les comissions parlamentàries a la Sala Verda dels
fotògrafs i càmeres  es realitzarà en les mateixes condicions que
es preveuen al punt 3 d’aquest acord, mentre que els redactors
romandran a la Sala Groga.

5. Aquest acord es comunicarà als grups parlamentaris i també
al Servei de Comunicació i Divulgació Institucional de la
cambra. 

6. Es deixa sense efecte l’acord de la Mesa de dia 11 de
setembre de 2020 en relació amb l'accés dels mitjans de
comunicació al Parlament de les Illes Balears, i la remissió
expressa que es fa al Segon Pla de contingència a aquest acord,
s’entén feta a l’acord del dia d’avui. 

7. Aquest acord es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears. 

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears de

declarar finalitzat el procediment selectiu per proveir una
plaça de funcionari o funcionària de carrera del cos
d’assessors facultatius, especialitat biblioteconomia i
documentació, per ocupar el lloc de treball de cap de Gestió
Documental del Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament, en sessió de dia 22 de juliol del
2020, acordà d’aprovar la convocatòria d’una oposició en torn
lliure per proveir una plaça de funcionari o funcionària de
carrera del cos d’assessors facultatius, especialitat
biblioteconomia i documentació, per ocupar el lloc de treball
de cap de Gestió Documental del Parlament de les Illes
Balears.

El Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears núm.
62, de 4 de setembre de 2020, publicà la resolució de
Presidència en relació amb la convocatòria de l’esmentada
plaça juntament amb les bases de la convocatòria.

El Tribunal Qualificador de l’oposició, en sessió celebrada
en data 9 de març de 2021, acordà d’informar a la Mesa del
Parlament de la finalització del procediment selectiu abans
esmentat i de proposar l'adopció d'un acord en aquest sentit. 

Per tots aquests motius, la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada el dia 24 de març de 2021,  atesa
la proposta presentada pel tribunal qualificador, adopta el
següent

Acord

Primer. Es declara finalitzat el procediment selectiu per proveir
una plaça de funcionari o funcionària de carrera del cos
d’assessors facultatius, especialitat biblioteconomia i
documentació, per ocupar el lloc de treball de cap de Gestió
Documental del Parlament de les Illes Balears, atès que cap
persona no ha superat la primera prova.

Segon. Aquest acord es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, al tauler d’anuncis i a la pàgina
web de la cambra (www.parlamentib.es).

Interposició de recursos

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es
poden interposar els recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de l’acord.

b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació del present Acord. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-064.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-064.pdf
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c) Un cop transcorregut un mes de la interposició del recurs
potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la resolució,
s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

Palma, 24 de març del 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Cinquena pròrroga de la Declaració de l’existència de

les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis
del Reglament del Parlament de les Illes Balears que
suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis. 

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 de març de 2021 (en la qual es
trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:

Pròrroga de la Declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis

del Reglament del Parlament de les Illes Balears 
que suposen l’aplicació de les mesures previstes 

en el títol V bis

Ateses les circumstàncies actuals de crisi sanitària
provocada per la COVID-19, la pròrroga de la declaració de
l’estat d’alarma fins a dia 9 de maig de 2021 i l’aprovació de la
Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears, la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, a proposta del
president, va declarar, per unanimitat dels membres presents,
en sessió de dia 21 de gener, que es produïen circumstàncies
d’àmbit general de caràcter greu i extraordinari que impedien
la participació presencial dels diputats i les diputades que
integren els òrgans del Parlament com la restricció de la
mobilitat causada per l’aïllament personal i la quarantena a
causa de la COVID-19, i, en conseqüència, que n’eren
d’aplicació les mesures excepcionals contingudes al Títol V bis
del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 122 septies.1, les mesures esmentades
tenen una durada màxima de quinze dies naturals. Les mesures
finalitzaven dia 4 de febrer; la Mesa i la Junta de Portaveus, en
sessions de 3 i 17 de febrer i  de 4 i 17 de març, aprovaren
diverses pròrrogues d'aquestes mesures, la darrera de les quals
finalitza dia 1 d'abril.

En conseqüència, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears, per unanimitat, acorden de
prorrogar la declaració de l’existència de les circumstàncies

excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament del
Parlament de les Illes Balears  que suposen l’aplicació de les
mesures previstes en el Títol V bis.

Aquest acord suposa la cinquena pròrroga, produeix efectes
immediats i les mesures que s’hi contenen es prorroguen fins a
dia 8 d'abril de 2021.

Palma, a 24 de març de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 91, de 5 de març de
2021.

-  Pàg. 5117 i 5149. Sol·licituds de compareixença. Apartat F)
On diu: RGE núm. 9197/21, del Grup Parlamentari Mixt, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 2197/21, del Grup Parlamentari
Mixt, ...

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf#page=211
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf#page=211
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf#page=211
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf#page=211
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=39
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	3.8. INTERPELLACIONS
	RGE núm. 2744/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'eradicació de la pobresa i la gestió de l'Ingrés Mínim Vital (procediment d'urgència).

	3.9. MOCIONS
	RGE núm. 2758/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb els menors tutelats o en guarda i reforma, derivada de la Interpellació RGE núm. 2004/21.

	3.10. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
	RGE núm. 2593/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a cita telefònica amb el metge del centre de salut.
	RGE núm. 2594/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a suspensió de vacunació d'AstraZeneca a les Illes Balears en persones ja inoculades amb la primera dosi.
	RGE núm. 2596/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a conveni instrumental del Govern amb la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears de l'any 2021.
	RGE núm. 2600/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dosis de la vacuna d'AstraZeneca.
	RGE núm. 2601/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a símptomes o efectes secundaris de la vacuna AstraZeneca.
	RGE núm. 2602/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a cost sobre la Llei de memòria democràtica.
	RGE núm. 2603/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dipòsits d'elements retirats en compliment de la Llei de memòria democràtica.
	RGE núm. 2604/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a informes de la retirada d'elements per la Llei de memòria democràtica.
	RGE núm. 2611/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de reunions de la comissió interinstitucional.
	RGE núm. 2658/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a controls dels emissaris d'acord amb el Decret de conservació de la posidònia.
	RGE núm. 2659/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a emissaris de les Illes Balears que s'han adaptat a la normativa legal des de 2017.
	RGE núm. 2660/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recaptació del cànon de sanejament al llarg de 2017.
	RGE núm. 2661/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recaptació del cànon de sanejament al llarg de 2018.
	RGE núm. 2662/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recaptació del cànon de sanejament al llarg de 2019.
	RGE núm. 2690/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a actuacions dutes a terme per l'Ibsalut des de l'inici de la pandèmia de la COVID-19 per garantir l'accés a la interrupció voluntària de l'embaràs a Menorca.
	RGE núm. 2699/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a OSP Menorca-Barcelona (1).
	RGE núm. 2700/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a OSP Menorca-Barcelona (2).
	RGE núm. 2701/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a OSP Menorca-Barcelona (3).
	RGE núm. 2702/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a OSP Menorca-Barcelona (4).
	RGE núm. 2703/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a OSP Menorca-Barcelona (5).
	RGE núm. 2714/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de peticions d'ajudes a empreses comercials i de servei presentades.
	RGE núm. 2715/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de peticions d'ajudes a empreses comercials i de servei acceptades i doblers atorgats.
	RGE núm. 2716/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a quantia abonada en concepte d'ajudes a organitzacions sindicals segons la resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 25.06.2020.
	RGE núm. 2717/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a quantia abonada en concepte d'ajudes a organitzacions sindicals segons la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball d'1.07.2020.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 2762/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió de l'Ingrés mínim vital per part del Govern segons el manifestat pel Sr. Vicenç Vidal, senador autonòmic.
	RGE núm. 2869/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del Govern per potenciar la tecnologia digital en el turisme.
	RGE núm. 2870/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a Règim Especial de les Illes Balears i nou sistema de finançament.
	RGE núm. 2871/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nou tancament dels interiors dels establiments de restauració durant la Setmana Santa.
	RGE núm. 2872/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a petició de coherència en les restriccions.
	RGE núm. 2880/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ajudes a la restauració i a l'hostaleria.
	RGE núm. 2881/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a criteris de la Secretaria Autonòmica de Sectors Productius i Memòria Democràtica.
	RGE núm. 2882/21, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a impacte mediambiental de la generació eòlica d'energia.
	RGE núm. 2888/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ajudes a mesures urgents adoptades pel Govern per a l'accés immediat de les ajudes directes als autònomes, les empreses i les PIME.
	RGE núm. 2889/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament de la Llei de la bona administració i del bon govern.
	RGE núm. 2890/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla per mantenir les Illes Balears com a destinació turística segura.
	RGE núm. 2891/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agilitació administrativa i resposta a la problemàtica de l'habitatge a les Illes Balears.
	RGE núm. 2892/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat educativa a les Illes Balears.
	RGE núm. 2893/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació entre els marins Churruca, Cervera i Gravina i la Llei de memòria i reconeixement democràtics.
	RGE núm. 2894/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a més restriccions a la restauració.
	RGE núm. 2895/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa de cribratge de càncer de còlon a les Illes Balears.
	RGE núm. 2896/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulacions de preus a l'habitatge.
	RGE núm. 2897/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'habitatges HPO a Son Busquets.
	RGE núm. 2898/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència real en la gestió dels projectes finançats amb els fons europeus de reactivació.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 2579/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació operativa de l'OSP interilles (Menorca i Eivissa) i Menorca-Madrid, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 2597/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a solucions per a la situació de l'empresa Majorica, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
	RGE núm. 2705/21, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a drets lingüístics a l'Estat espanyol, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 2708/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a Any Internacional de l'Economia Creativa per al Desenvolupament Sostenible, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
	RGE núm. 2756/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reduir la desigualtat i la pobresa en temps postCOVID a través dels Fons Europeus, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 4288/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a promoció de l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat.
	A les Preguntes RGE núm. 5778 i 5779/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a import concedit i beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros, per a ajuts a la implantació de plans d'igualtat entre homes i dones a les empreses de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 6853 a 6855/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a Cala En Porter.
	A la Pregunta RGE núm. 7229/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a accions en matèria d'actualització del pla Inunbal adaptat a la nova normativa europea, estatal i autonòmica.
	A la Pregunta RGE núm. 7230/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a accions en matèria d'implantació del nou pla Inunbal amb mesures concretes per a cada zona de risc.
	A la Pregunta RGE núm. 7231/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a accions en matèria de singularització dels perfils professionals dels llocs de treball.
	A la Pregunta RGE núm. 7232/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a accions en matèria d'implantació d'un pla de formació contínua obligatòria associat a la permanència del lloc de treball dirigit a tot el personal d'emergències.
	A la Pregunta RGE núm. 7233/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a accions en matèria d'integrar els diferents centres de recepció de les trucades d'auxili i de gestió dels recursos a un sistema únic com el SEIB112.
	A la Pregunta RGE núm. 7234/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a accions en matèria de dotar el departament d'emergències de tècnics analistes.
	A la Pregunta RGE núm. 7235/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a accions en matèria d'integrar els recursos de gestió de resposta a l'emergència i així garantir una resposta integral.
	A la Pregunta RGE núm. 7236/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a accions en matèria d'integrar de manera ordinària la mobilització dels diferents serveis en els plans d'emergència.
	A la Pregunta RGE núm. 7237/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a accions en matèria de millora de les connexions i eines telemàtiques i de telecomunicacions del lloc de comandament avançat.
	A la Pregunta RGE núm. 7238/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a accions en matèria de disposar d'un helicòpter de rescat propi de la CAIB.
	A la Pregunta RGE núm. 7239/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a accions en matèria de potenciar la utilització de drons d'emergències, inclosos els de vol nocturn.
	A la Pregunta RGE núm. 7240/19, de la diputada Maria Antònia Garcia i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relatives a accions en matèria de catàleg operatiu de recursos mobilitzables amb eines de gestió del procediment de contractació i amb protocols de disposició de mitjans segons el tipus d'emergència.
	A la Pregunta RGE núm. 7332/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relatives a segon assessor lingüístic per al projecte British en el col·legi Sa Graduada de Maó.
	A les Preguntes RGE núm. 239 a 244 i 249 a 288/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a operacions pendents de pagament.
	A la Pregunta RGE núm. 2183/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de metges que, sense la titulació degudament homologada, fan feina com a titulars en els centres de salut de Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 2185/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de metges que, sense la titulació degudament homologada, fan feina com a titulars als hospitals de Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 3601/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de protecció oficial a reserves estratègiques de sòl pendents de finalització.
	A les Preguntes RGE núm. 4658 a 4661/20, de la diputada María Tania Marí i marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a mitjans materials i professionals assignats a les unitats UVAC (per atendre casos de COVID- 19) a Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca.
	A la Pregunta RGE núm. 5876/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a seguiment online del curs acadèmic.
	A la Pregunta RGE núm. 5895/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures adoptades per la Conselleria d'Educació perquè els alumnes que no disposen dels mitjans adequats per seguir les classes telemàticament ho puguin fer.
	A la Pregunta RGE núm. 6209/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (1).
	A la Pregunta RGE núm. 6210/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (2).
	A la Pregunta RGE núm. 6211/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (3).
	A la Pregunta RGE núm. 6212/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (4).
	A la Pregunta RGE núm. 6213/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (5).
	A la Pregunta RGE núm. 6214/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de la crisi del coronavirus a la restricció del trànsit aeri (6).
	A la Pregunta RGE núm. 6455/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a realització de tests massius per detectar casos de coronavirus.
	A la Pregunta RGE núm. 6943/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de tests que s'han realitzat a Balears per saber si una persona es troba contagiada de la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 7041/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a funcionament dels agents de medi ambient durant l'alerta sanitària.
	A la Pregunta RGE núm. 7060/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ús de vehicles per a desinfecció.
	A la Pregunta RGE núm. 7066/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Pacte Verd europeu i desenvolupament econòmic de les Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 7515/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'HPO a Menorca prevista per a 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 7516/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat de les inversions al Port de Fornells.
	A la Pregunta RGE núm. 7680/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada de mascaretes FPP2 YKII i KN95.
	A la Pregunta RGE núm. 7686/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre i ubicació dels punts de servei de detecció ràpida de la COVID-19 instal·lats a Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 7687/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a perfil de les persones que accedeixen als punts de servei de detecció ràpida de COVID-19 instal·lats a Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 7688/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de tests realitzats fins al dia d'avui en els punts de servei de detecciuó ràpida de la COVID-19 instal·lats a Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 8658/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a situació de les obres de prolongació del metro al Parc Bit.
	A les Preguntes RGE núm. 8944 a 8946/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a vols privats a/des de Mallorca, Menorca i Eivissa durant el període de confinament.
	A la Pregunta RGE núm. 11484/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc de material de protecció per als professionals sanitaris del Sistema de Salut de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 11485/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc de material de protecció per als professionals sanitaris del Sistema de Salut de les Illes Balears en cas d'un nou rebrot de COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 11486/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estoc suficient de proves PCR per detectar COVID-19 entre la població de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 11487/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de la Conselleria de Salut en cas d'un nou rebrot de COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 11488/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a professionals contractats per fer front a un rebrot de COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 11489/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç dels serveis d'urgències dels hospitals de les Illes Balears davant l'increment de casos COVID.
	A la Pregunta RGE núm. 11493/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rastrejadors de COVID-19 a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 11494/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rastrejadors de COVID-19 a les Illes Balears (2).
	A la Pregunta RGE núm. 11495/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rastrejadors de COVID-19 a les Illes Balears (3).
	A la Pregunta RGE núm. 11496/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rastrejadors de COVID-19 a les Illes Balears (4).
	A la Pregunta RGE núm. 11497/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rastrejadors de COVID-19 a les Illes Balears (5).
	A la Pregunta RGE núm. 11498/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a PCR realitzades diàriament els mesos de juliol i agost de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 11507/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a UCI disponibles en els centres sanitaris de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 11511/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a realització de proves diagnòstiques per a la detecció de contagi de COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 13581/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 13582/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 13583/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 13586/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 13587/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 13588/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 13589/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 13590/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020.
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