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AN) RGE núm. 2872/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a petició de coherència en les
restriccions.
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AO) RGE núm. 2882/21, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a impacte
mediambiental de la generació eòlica d'energia.
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AP) 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.
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AQ) 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.
5532
AR) RGE núm. 2894/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a més restriccions a la
restauració.
5532
AS) 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 segura.
5532
AT) RGE núm. 2896/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulacions de preus de
l'habitatge.
5532
AU) RGE núm. 2897/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció
d'habitatges HPO a Son Busquets.
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AV) 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.
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AW) RGE núm. 2892/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat educativa
a les Illes Balears.
5532
AX) 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.
5532
AY) 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.
5532
AZ) 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.
5532
BA) 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 de les Illes Balears.
5532
BB) 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.
5532
BC) RGE núm. 2638/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a compliment de restriccions dels turistes per Setmana Santa.
5532
BD) RGE núm. 2982/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a controls sanitaris
a l'Aeroport de Palma.
5532
BE) RGE núm. 2888/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures urgents
adoptades pel Govern per a l'accés immediat de les ajudes directes als autònoms, empreses i PIME.
5532
BF) RGE núm. 2898/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència real a la
gestió dels projectes finançats amb els fons europeus de reactivació.
5532

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
A) Punts 1, 3, 6a), 8 i 11 de la Moció RGE núm. 2375/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de reactivació en matèria
turística.
5532
B) Punts 1, 3, 4 i 6 a 9 de la Moció RGE núm. 2758/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb els
menors tutelats o en guarda i reforma.
5533
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1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) Punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 17676/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a més
capacitat decisòria per a les comunitats autònomes en matèria fiscal i rebuig d'una harmonització reductora d'aquestes capacitats.
5533
B) Punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 9969/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a xec de formació per a centres
de formació i acadèmies de reforç educatiu.
5533
C) Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 1187/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de fidelització dels
professionals sanitaris a les Illes Balears.
5533

1.4. COMPAREIXENCES
A) Compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, davant
el Ple de la cambra, sobre el desenvolupament de la transició energètica a les Illes Balears i el desenvolupament de la Llei 10/2019, de
22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica (RGE núm. 1733/21).
5533

1.5. INFORMACIONS
A) Declaració institucional de suport a les persones amb fibrosi quística i les seves famílies.

5533

B) Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant Ple RGE núm. 2638/21.

5534

C) Ajornament de la Moció RGE núm. 2545/21.

5534

D) Aprovació de l'Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici de 2020.

5534

E) Declaració institucional de amb motiu de la celebració del Dia Mundial contra el càncer de còlon.

5534

F) No-presa en consideració de la Proposició de llei d'agilitació per incentivar la inversió, RGE núm. 6957/20.

5535

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 3783/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ajudes i
subvencions a la Comissió Islàmica d'Espanya (CIE).
5535
B) RGE núm. 3787/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a obertura i
disponibilitat dels nous edificis del centre socioeducatiu per a menors residents a els Quatre Pins, Es Pinaret.
5535
C) RGE núm. 3790/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a documentació necessària per ser vacunat a la nostra comunitat autònoma.
5536
D) RGE núm. 3791/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar la
falsificació de proves PCR.
5536
E) RGE núm. 3793/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció d'HPO al carrer
Borja Moll de Maó.
5536
F) RGE núm. 3810/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a gestions
dutes a terme per a la compra de vacunes contra la COVID-19.
5536
G) RGE núm. 3811/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
consideracions sobre la necessitat i la viabilitat de la compra directa de vacunes contra la COVID-19.
5536
H) RGE núm. 3813/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
de peticions d'informe d'acord amb l'article 7 del Decret llei 2/2020 que han tengut entrada a la Conselleria de Turisme.
5536
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I) RGE núm. 3814/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a quantia
dels projectes que han donat lloc a la petició d'informe d'acord amb l'article 7 del Decret llei 2/2020 presentats a la Conselleria de
Turisme.
5537
J) RGE núm. 3815/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a data
de presentació de les peticions d'informe d'acord amb l'article 7 del Decret llei 2/2020 que han tengut entrada a la Conselleria de
Turisme.
5537
K) RGE núm. 3824/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a amonestació a un treballador d'informatius d'IB3 Televisió per dur una mascareta amb el logo de la cadena autonòmica.
5537
L) RGE núm. 3825/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a valoració sobre l'amonestació de la contracta Dalton a un treballador d'informatius d'IB3 Televisió.
5537
M) RGE núm. 3832/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a avantprojecte de
llei de joventut de les Illes Balears.
5537
N) RGE núm. 3833/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a administració de
la segona dosi de professorat/docents vacunats amb la primera dosi d'AstraZeneca.
5537
O) RGE núm. 3870/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució d'obres
en el centre socioeducatiu Es Pinaret.
5538
P) RGE núm. 3871/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a centre
socioeducatiu Es Fusteret.
5538
Q) RGE núm. 3872/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a zona pati del centre
socioeducatiu Es Fusteret.
5538

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 3834/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dades de
vacunació d'alts càrrecs.
5538
B) RGE núm. 3875/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes delictius de menors
fugats de centres d'internament.
5538
C) RGE núm. 3876/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocultació de dades sobre
càrrecs polítics vacunats de forma privilegiada a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció a les Illes Balears.
5539
D) RGE núm. 3913/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a exclusió de la Llei de canvi climàtic
estatal de mesures respecte de la prohibició dels vehicles amb diesel.
5539
E) RGE núm. 3914/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motiu de l'endarreriment de les
inversions en infraestructures educatives a Menorca.
5539
F) RGE núm. 3916/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a polítiques laborals destinades als joves.
5539
G) RGE núm. 3917/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
connectivitat aèria.
5539
H) RGE núm. 3920/21, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunacions COVID-19
a Eivissa.
5540
I) RGE núm. 3922/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures de la Direcció
General d'Innovació per afavorir l'atracció i la retenció de talent a Balears.
5540
J) RGE núm. 3924/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració sobre la
pujada d'imposts, inclosos els cedits a les comunitats autònomes, anunciada per la ministra Montero.
5540
K) RGE núm. 3926/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a competicions
de futbol base.
5540
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L) RGE núm. 3927/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a participació en
actes d'exaltació de la Segona República.
5540
M) RGE núm. 3928/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada d'imposts.
5540
N) RGE núm. 3929/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis a les reserves
marines.
5540
O) RGE núm. 3930/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incentius per als joves
universitaris.
5541
P) RGE núm. 3931/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estratègia d'altres
destinacions turístiques competidores per immunitzar contra la COVID.
5541
Q) RGE núm. 3932/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la normativa vigent
per resoldre les precarietats que pateixen els policies locals.
5541
R) RGE núm. 3933/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes PDR 2020.
5541
S) RGE núm. 3934/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment de vacunes
fet pel Govern de l'Estat.
5541
T) RGE núm. 3935/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a restriccions a la circulació de
vehicles diesel el 2025.
5541
U) RGE núm. 3936/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència real en la
gestió de la pandèmia.
5542

3.12. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA
A) RGE núm. 3786/21, del Sr. Antonio Gutiérrez Gil, relativa a estat actual de la negociació del Govern balear amb el Govern
central sobre la indemnització per residència.
5542

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 3823/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a equiparació dels tests d'antígens amb
les PCR com a prova per a la mobilitat europea, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
5542
B) RGE núm. 3826/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació d'armilles de protecció per als vigilants que custodien la
seguretat dels hospitals i policies locals, i increment de la seguretat ciutadana en aquests espais, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals (procediment d'urgència).
5543
C) RGE núm. 3867/21, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a salut mental, davant la Comissió de
Salut (procediment d'urgència).
5544
D) RGE núm. 3868/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a personal temporal de
l'Administració Pública de la comunitat de les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
5544

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 13613/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comunicació de casos de coronavirus adquirits a aquesta comunitat i que s'hagin detectat a altres països.
5546
B) A la Pregunta RGE núm. 13614/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps de
demora per tenir el resultat d'una prova PCR a les Illes Balears.
5546
C) A la Pregunta RGE núm. 13615/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denegació
de proves PCR a ciutadans que han estat en contacte directe amb positius per COVID-19.
5547
D) A la Pregunta RGE núm. 13616/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denegació
de proves PCR a sanitaris que han estat en contacte directe amb positius per COVID-19.
5547
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E) A la Pregunta RGE núm. 13792/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució
del reforç i rehabilitació del moll de ribera, millora tècnica del contradic, reforma del varador, soterrament del dipòsit de combustible,
etc. del port de Fornells.
5547
F) A la Pregunta RGE núm. 13797/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució
del projecte de millora de l'estructura i de les condicions d'abric del port, estudis previs de clima marítim, geotècnia, estat actual del
dic a les capes internes, etc. del port de Fornells.
5547
G) A les Preguntes RGE núm. 14038 a 14049/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a enviaments de residus sanitaris des de Mallorca, Eivissa i Menorca cap a la península durant el 2019 i fins l'agost del 2020 i a tones
de residus sanitaris que s'han enviat.
5547
H) A les Preguntes RGE núm. 14050 i 14051/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a embalatge utilitzat per a l'enviament de residus sanitaris des de Mallorca cap a la península el 2019 i fins a l'agost de 2020. 5548
I) A les Preguntes RGE núm. 14064 i 14065/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a contracte de l'empresa que gestionà l'eliminació de residus sanitaris a les Illes Balears durant el 2019 i el 2020.
5548
J) A la Pregunta RGE núm. 14657/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aqüífer de Migjorn (Menorca) (2).
5548
K) A la Pregunta RGE núm. 14658/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aqüífer de Migjorn (Menorca) (3).
5548
L) A la Pregunta RGE núm. 14659/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aqüífer de Migjorn (Menorca) (4).
5548
M) A les Preguntes RGE núm. 14786 a 14796, 17754 a 17762 i 17764 a 17765/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a centres educatius que han activat el protocol COVID, a alumnes infectats, a alumnes en
quarantena, a alumnes que han donat positiu, a aules tancades, a centres tancats, a docents contagiats, a docents en quarantena o aïllats,
a 25 de setembre de 2020; PCR realitzades de dia 16 d'octubre a dia 10 de desembre de 2020 a personal docent i no docent, a alumnes
d'infantil i batxiller; a alumnes infectats per COVID, a alumnes en quarantena, a alumnes que han donat positiu, a aules tancades, a data
10 de desembre de 2020; i a professors i professores contagiats i aïllats o en quarantena des del 25 de setembre fins al 10 de desembre
de 2020.
5548
N) A les Preguntes RGE núm. 14798 a 14804 i 17766 a 17771/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a mascaretes subministrades als centres educatius a 25 de setembre de 2020 (0-6) i a mascaretes subministrades a cada
centre educatiu de les Illes balears (públic o concertat) des de dia 25 de setembre fins a dia 10 de desembre de 2020 (1 a 6). 5550
O) A la Pregunta RGE núm. 14825/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a futur del
Centre Balears Europa.
5550
P) A la Pregunta RGE núm. 15322/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reunions i trobades mantinguts des dels departaments de la Conselleria de Salut i Consum amb els batles i equips dels ajuntaments de
les Illes Balears per informar-los i fer un seguiment de la incidència de la COVID-19 a la demarcació dels seus municipis.
5550
Q) A la Pregunta RGE núm. 15328/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millores al CEIP
Àngel Ruiz i Pablo.
5550
R) A la Pregunta RGE núm. 15449/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a aprovació i execució de la dotació de serveis per a l'Institut de Son Ferriol.
5551
S) A la Pregunta RGE núm. 15450/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a centres que s'adscriuran a l'Institut de Son Ferriol.
5551
T) A les Preguntes RGE núm. 15606 a 15610/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a aigües pluvials de Ciutadella (1 a 5).
5551
U) A la Pregunta RGE núm. 15688/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
agenda de reunions mantingudes des de la Conselleria de Salut i Consum des de l'inici de la pandèmia de la COVID-19 fins a la data,
amb col·lectius, associacions professionals, plataformes i entitats de l'àmbit social i econòmic i del tercer sector.
5551
V) A la Pregunta RGE núm. 17556/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissions
de servei publicades i retirades abans de la resolució a la Conselleria de Medi Ambient i Territori.
5551
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W) A les Preguntes RGE núm. 17945 i 17946/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a abast
de les actuacions als CEIP Castell de Santa Àgueda (Ferreries) i Mare de Déu de Gràcia (Maó).
5551
X) A la Pregunta RGE núm. 17947/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de les
actuacions de l'IBISEC a Menorca durant l'any 2020.
5552
Y) A les Preguntes RGE núm. 18005 i 18006/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a vacunació COVID-19 a les Illes Balears (1 i 2).
5552
Z) A la Pregunta RGE núm. 18009/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a
Son Fila Nou a Palma.
5552
AA) A la Pregunta RGE núm. 18049/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a campanya de vacunació de la grip, Illes Balears 2020-2021, a 31 de desembre de 2020.
5552
AB) A la Pregunta RGE núm. 18059/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a servei públic de transport/trasllat aeri sanitari de pacients realitzat durant l'any 2020 a les Illes Balears.
5553
AC) A la Pregunta RGE núm. 18061/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a suspensió de cirurgies programades no urgents.
5553
AD) A la Pregunta RGE núm. 28/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol
de vacunació contra la COVID a les Illes Balears.
5553
AE) A la Pregunta RGE núm. 29/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
vacunades contra la COVID a les Illes Balears.
5553
AF) A la Pregunta RGE núm. 30/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge
de persones vacunades contra la COVID a les Illes Balears.
5554
AG) A la Pregunta RGE núm. 31/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subministrament de vacunes contra la COVID a les Illes Balears.
5554
AH) A la Pregunta RGE núm. 32/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge
de vacunes rebudes contra la COVID a les Illes Balears que s'han de subministrar.
5554
AI) A la Pregunta RGE núm. 34/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de
distribució per illes de la vacuna contra la COVID.
5555
AJ) A la Pregunta RGE núm. 35/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a distribució
de vacunes contra la COVID per illes de gener a abril de 2021.
5555
AK) A la Pregunta RGE núm. 36/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacunació
contra la COVID els caps de setmana.
5555
AL) A la Pregunta RGE núm. 37/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació
de més personal per a la campanya de vacunació contra la COVID.
5555
AM) A la Pregunta RGE núm. 38/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari
de vacunació contra la COVID.
5555
AN) A la Pregunta RGE núm. 39/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió
en relació amb el percentatge de població vacunada l'estiu de 2021.
5555
AO) A la Pregunta RGE núm. 40/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
del ritme de vacunació contra la COVID.
5555
AP) A la Pregunta RGE núm. 41/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
que realitzen controls sanitaris per detectar casos COVID a ports i aeroports de les Illes Balears.
5556
AQ) A la Pregunta RGE núm. 42/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de
l'organització i planificació dels controls per detectar casos de COVID entre els viatgers.
5556
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AR) A la Pregunta RGE núm. 43/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de
proves de detecció de COVID diàries a ports i aeroports.
5556
AS) A la Pregunta RGE núm. 44/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves per
a la detecció de casos de COVID entre els passatgers interilles.
5556
AT) A la Pregunta RGE núm. 50/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a inspecció mèdica d'Ibsalut (I).
5556
AU) A la Pregunta RGE núm. 51/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a inspecció mèdica d'Ibsalut (II).
5557
AV) A la Pregunta RGE núm. 52/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a inspecció mèdica d'Ibsalut (III).
5557
AW) A la Pregunta RGE núm. 53/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a inspecció mèdica d'Ibsalut (IV).
5557
AX) A la Pregunta RGE núm. 54/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a inspecció mèdica d'Ibsalut (V).
5557
AY) A la Pregunta RGE núm. 56/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a inspecció mèdica d'Ibsalut (VII).
5557
AZ) A la Pregunta RGE núm. 136/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol
en relació amb la variant britànica del SARS-COV-2.
5557
BA) A la Pregunta RGE núm. 137/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contagis
de la variant britànica del SARS-COV-2 a les Illes Balears.
5557
BB) A la Pregunta RGE núm. 139/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estratègia de la Conselleria de Salut i Consum per a la campanya de vacunació de la COVID-19 a les Illes Balears per a les fases 2 i
següents.
5558
BC) A la Pregunta RGE núm. 140/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estratègia de la Conselleria de Salut i Consum per a la campanya de vacunació de la COVID-19 a les Illes Balears per a les fases 2 i
següents (2).
5558
BD) A la Pregunta RGE núm. 145/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures del Govern de les Illes Balears respecte de la decisió negativa que pugui adoptar qualsevol usuari de vacunar-se de la COVID19.
5558
BE) A la Pregunta RGE núm. 146/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pla de rescat del sector turístic i l'ús dels fons europeus.
5558
BF) A la Pregunta RGE núm. 220/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a creació de la comissió prevista a l'apartat 3 de la disposició addicional 1 del Decret llei 8/2020 i de la Llei 2/2020. 5558
BG) A la Pregunta RGE núm. 225/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a compensacions i mesures econòmiques als comerços i al sector de la restauració davant el seu tancament per les mesures de la COVID19.
5559
BH) A la Pregunta RGE núm. 232/21, de la diputada Gloria Pilar Santiago i Camacho, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a falta de personal sanitari a Eivissa.
5559
BI) A les Preguntes RGE núm. 233 a 238/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a cessió
d'immobles de grans tenidors (I a VI).
5559
BJ) A la Pregunta RGE núm. 241/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actualització de dades de la campanya 2019-2020 a la Taula 13 del Ministeri sobre cobertures de vacunació enfront de la grip. 5559
BK) A la Pregunta RGE núm. 245/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a caducitat d'expedients sancionadors oberts a l'entitat Salinera Española SA per actuacions al Parc Natural de Ses Salines
d'Eivissa.
5560
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BL) A la Pregunta RGE núm. 246/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a prescripció d'expedients sancionadors oberts a l'entitat Salinera Española SA per actuacions al Parc Natural de Ses Salines
d'Eivissa.
5560
BM) A la Pregunta RGE núm. 248/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
centres hospitalaris de la xarxa de salut privada que han realitzat cirurgies derivades des del Servei de Salut de les Illes Balears durant
l'any 2020.
5560
BN) A la Pregunta RGE núm. 285/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a empresa adjudicatària
del servei de seguretat de l'Hospital Mateu Orfila.
5560
BO) A la Pregunta RGE núm. 286/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a capacitació lingüística
del personal del servei de seguretat de l'Hospital Mateu Orfila en el plec de condicions del contracte.
5561
BP) A la Pregunta RGE núm. 287/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a queixes per manca
d'atenció en català al Servei de Salut.
5561
BQ) A la Pregunta RGE núm. 291/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre i percentatge d'establiments turístics a Balears que formen part del model del "tot inclòs".
5561
BR) A les Preguntes RGE núm. 292 a 391 i 590 a 957/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatives a mesuradors de CO2 per conèixer els nivells de ventilació a les aules.
5561
BS) A les Preguntes RGE núm. 958 a 993/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relatives a nombre de suïcidis a les Illes Balears.
5561
BT) A la Pregunta RGE núm. 994/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a data de finalització de la campanya de vacunació contra la COVID-19 a la nostra comunitat.
5562
BU) A la Pregunta RGE núm. 1034/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a cost de les xeringues d'un mil·límetre que han substituït a les de tres mil·límetres adquirides prèviament per a la
vacunació contra la COVID-19.
5562
BV) A les Preguntes RGE núm. 1038 i 1039/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a nomenament de personal eventual de la Conselleria de Salut i Consum en data 12 de gener de 2021 anunciat al BOIB núm.
6 de 14/01/2021 en lloc d'assessor tècnic (1 i 2).
5562
BW) A la Pregunta RGE núm. 1041/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de treballadors que té l'Institut Balear de la Natura (IBANAT).
5562
BX) A la Pregunta RGE núm. 1042/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a categories professionals dels treballadors de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT).
5562
BY) A la Pregunta RGE núm. 1043/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a distribució geogràfica dels treballadors de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT).
5563
BZ) A la Pregunta RGE núm. 1051/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a partida pressupostària sobre les ajudes al sector de la restauració.
5563
CA) A la Pregunta RGE núm. 1089/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
raons i criteris del baix nombre de dosis de vacunes assignades a les Illes Balears pel Ministeri de Sanitat.
5563
CB) A la Pregunta RGE núm. 1097/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol
amb les dosis sobrants de les vacunes COVID.
5563
CC) A la Pregunta RGE núm. 1109/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mancança de recursos humans, de personal sanitari suficient i necessari en el Servei de Salut de les Illes Balears per a les àrees sanitàries
d'Eivissa i Formentera.
5563
CD) A la Pregunta RGE núm. 1116/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
personal/càrrecs direcció-gerència de l'Hospital Mateu Orfila i personal de l'equip directiu del Servei Públic de Menorca en relació amb
la vacunació COVID-19, a data 21 de gener de 2021.
5564
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CE) A la Pregunta RGE núm. 1119/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dosis de vacunes COVID-19 denominades "romanents/sobrants".
5564
CF) A la Pregunta RGE núm. 1120/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació COVID-19 a data 21 de gener de 2021.
5564
CG) A la Pregunta RGE núm. 1122/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
criteris de vacunació enfront de la COVID-19 establerts des de la Conselleria de Salut i Consum per al personal directiu integrant de
les gerències/direcció dels hospitals i centres d'Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears (2).
5564
CH) A la Pregunta RGE núm. 1123/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
criteris de vacunació enfront de la COVID-19 establerts des de la Conselleria de Salut i Consum per al personal directiu integrant de
les gerències/direcció dels hospitals i centres d'Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears (1).
5564
CI) A la Pregunta RGE núm. 1126/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a motius pels
quals el gerent de l'Hospital Mateu Orfila ha rebut la vacuna contra la COVID-19 abans que ho hagin fet tots els professionals sanitaris
de primera línia.
5564
CJ) A les Preguntes RGE núm. 1131 a 1135/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a ajudes per a l'adquisició d'aparells de purificació d'aire (1 a 5).
5565
CK) A les Preguntes RGE núm. 1141 a 1153/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de les conselleries, de Presidència, de Vicepresidència i d'Ibsalut i dels ens
instrumentals dependents que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
5565
CL) A les Preguntes RGE núm. 1154 a 1160/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a alts càrrecs, personal directiu i eventual dels hospitals d'Eivissa, de Formentera, d'Inca, de Menorca, de Manacor, Son Llàtzer i Son
Espases que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
5565
CM) A la Pregunta RGE núm. 1164/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
personal que ha estat vacunat de la primera dosi de COVID-19 als serveis dependents de la Conselleria de Serveis Socials i Esports del
GOIB.
5565
CN) A la Pregunta RGE núm. 1211/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Espanya, aplicació a la CAIB (1).
5565
CO) A la Pregunta RGE núm. 1212/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Espanya, aplicació a la CAIB (2).
5565
CP) A la Pregunta RGE núm. 1245/21, de la diputada Joana Aina Campomar i Orell, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a dades sobre proves i vacunacions de la COVID-19 al municipi de Pollença.
5566
CQ) A la Pregunta RGE núm. 1246/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
resposta a les reivindicacions del personal sanitari d'Eivissa.
5566
CR) A les Preguntes RGE núm. 1254 a 1257/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a taronja "canoneta".
5566
CS) A la Pregunta RGE núm. 1299/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
trasllat de pacients COVID-19 d'Eivissa a Mallorca per a ingrés hospitalari.
5567
CT) A la Pregunta RGE núm. 1300/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació de la COVID-19 del personal d'emergències i urgències.
5567
CU) A les Preguntes RGE núm. 1305 a 1308/21, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
inversions realitzades per l'IBANAT durant el 2020.
5567
CV) A la Pregunta RGE núm. 1309/21, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a captures de
serps efectuades a Eivissa durant l'any 2020.
5568
CW) A la Pregunta RGE núm. 1310/21, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a captures de
serps efectuades a Formentera durant l'any 2020.
5568
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CX) A la Pregunta RGE núm. 1311/21, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a captures de
serps efectuades a Mallorca durant l'any 2020.
5568
CY) A la Pregunta RGE núm. 1312/21, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a captures de
serps efectuades a Menorca durant l'any 2020.
5569
CZ) A la Pregunta RGE núm. 1313/21, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recursos per
al control del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.
5569
DA) A la Pregunta RGE núm. 1314/21, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada de
l'antic emissari de Talamanca.
5570
DB) A la Pregunta RGE núm. 1317/21, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedient de
la depuradora de Portinatx.
5570
DC) A la Pregunta RGE núm. 1347/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autorització de la vacunació contra la COVID-19 del regidor de l'Ajuntament de Maó, Sr. Enric Mas.
5570
DD) A la Pregunta RGE núm. 1348/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control
sobre les persones que reben la vacuna de la COVID.
5570
DE) A la Pregunta RGE núm. 1353/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
protocol de vacunació COVID-19 a les Illes Balears (1).
5570
DF) A la Pregunta RGE núm. 1375/21, del diputat Miquel Ensenyat i Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa
a Pla d'implementació de la PrEP contra el VIH a les Illes Balears.
5571
DG) A la Pregunta RGE núm. 1408/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a import total no executat del pressupost de la Direcció General de Turisme de 2020 (1).
5571
DH) A les Preguntes RGE núm. 1409 i 1410/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relatives a import total no executat del pressupost de la Direcció General de Turisme de 2020 (2 i 3).
5571
DI) A les Preguntes RGE núm. 1428 a 1430/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a despeses
de l'Ibsalut en despeses de desplaçament de pacients i acompanyants els anys 2017, 2018 i 2019.
5571
DJ) A les Preguntes RGE núm. 1437 a 1440/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a peticions a les illes d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca en relació amb les ajudes per a la compra de
mesuradors de CO2 per al sector de la restauració.
5572
DK) A la Pregunta RGE núm. 1501/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla del Govern de les Illes Balears per a la campanya de vacunació massiva de COVID-19 amb la finalitat d'aconseguir la immunitat
de ramat al 70% de la població.
5572
DL) A la Pregunta RGE núm. 1502/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions i ajudes urgents del Govern IB per salvar el sector gimnasos i instal·lacions esportives com a col·lectiu vulnerable enfront
de la suspensió d'obertura al públic com a conseqüència de mesures de seguretat sanitària COVID-19.
5573
DM) A la Pregunta RGE núm. 1503/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reunions mantingudes amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per tal de tractar la situació de la connectivitat aèria
de les Illes Balears.
5574
DN) A les Preguntes RGE núm. 1505 a 1507/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a lloguer pagat a l'EMT el 2018, 2019 i 2020 per l'antiga cotxera per al centre integal de Formació Nàutica.
5574
DO) A la Pregunta RGE núm. 1522/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions i import de les actuacions en relació amb el control de la processionària durant el 2020 a Eivissa.
5574
DP) A la Pregunta RGE núm. 1523/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions i import de les actuacions en relació amb el control de la processionària durant el 2020 a Formentera.
5575
DQ) A la Pregunta RGE núm. 1524/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions i import de les actuacions en relació amb el control de la processionària durant el 2020 a Mallorca.
5575
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DR) A la Pregunta RGE núm. 1525/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions i import de les actuacions en relació amb el control de la processionària durant el 2020 a Menorca.
5576
DS) A la Pregunta RGE núm. 1552/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a darrera convocatòria del Consorci de borsa de places per finançar projectes de millora o reconversió turística.
5576
DT) A la Pregunta RGE núm. 1553/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a doblers que té el Consorci de borses de places de la Conselleria de Turisme a les entitats financeres.
5576
DU) A la Pregunta RGE núm. 1592/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estratègica de vacunació COVID-19 a les persones en greu dependència i a domicili i als cuidadors d'aquestes persones.
5577
DV) A la Pregunta RGE núm. 1602/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de la
contractació del Projecte pilot de regeneració de l'aqüífer del Migjorn de Menorca.
5577
DW) A la Pregunta RGE núm. 1613/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a pla/estratègia del Servei de Salut de les Illes Balears per descongestionar i reduir les llistes d'espera i demora en les cirurgies
programades i les consultes hospitalàries, amb el previsible inici de la desescalada a la 3a ona de la COVID-19.
5577
DX) A les Preguntes RGE núm. 1656 a 1659/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a llei de polígons (1 a 4).
5577
DY) A la Pregunta RGE núm. 1664/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
horaris nocturns del TIB i SFM un cop s'aixequin les restriccions.
5578
DZ) A la Pregunta RGE núm. 1701/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
nombre de places de metges residents habilitades en els centres del Servei de Salut de les Illes Balears.
5579
EA) A la Pregunta RGE núm. 1702/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ràtio de targetes sanitàries/usuaris envers professional mèdic del Servei de Salut de les Illes Balears.
5579
EB) A la Pregunta RGE núm. 1873/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
impacte de la pandèmia COVID-19 en el tractament de pacients amb patologies denominades "malalties rares".
5580
EC) A les Preguntes RGE núm. 1939 i 1940/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a reactivació de la Mesa Provincial d'Assegurances Agràries.
5580
ED) A les Preguntes RGE núm. 1941 i 1942/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a seguiment i suport als escorxadors.
5580
EE) A les Preguntes RGE núm. 1943 a 1945/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a Pla d'actuació per pal·liar els efectes dels atacs freqüents dels cans al bestiar.
5580
EF) A les Preguntes RGE núm. 1946 i 1947/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a diagnòstic de la producció ecològica de les Illes Balears.
5581
EG) A la Pregunta RGE núm. 1948/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
ajuda per a les indústries agroalimentàries de Balears.
5581

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 3808, 3804 i 3805/21.

5581

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 11127/20.

5581

C) Acord de no-creació d'una comissió no permanent en relació amb la gestió i el control dels Fons de Recuperació Europeus, Next
Generation EU (escrit RGE núm. 3729/21).
5581
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necessàries per rebre amb garanties sanitàries el trànsit
marítim de creuers, en el moment que s’estableixi.

1. PLE DEL PARLAMENT

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
que els 20MM€ de fons europeus per al turisme que la
nostra comunitat autònoma rebrà el 2021, s’executin
ràpidament i que si és necessari s’habilitin les eines
jurídiques a tal efecte, perquè causin el benefici i la
recuperació que la ciutadania necessita.

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a aplicar els ERTO i les ajudes per cessament de l’activitat
fins a final de l’any 2021.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de març de 2021, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2375/21, relativa a política de reactivació en matèria
turística, amb les esmenes RGE núm. 2575 i 2572/21, i quedà
aprovada la següent:

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar el Sistema Turístic Circular (STC)
proposat per la Fundació Impulsa Balears amb les seves
polítiques turístiques.

RESOLUCIÓ
A)

A la seu del Parlament, 23 de març de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar totes les mesures necessàries per tal
d’efectuar una correcta comunicació de les Illes Balears
com a destinació turística segura, per protegir la imatge
turística de les Illes Balears i per preservar el seu prestigi
com a destinació puntera a nivell mundial.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aplicar un veritable impuls a l'AETIB quant
als seus objectius i finalitats recollits a l’article 3 dels seus
estatuts, per tal d’aconseguir desenvolupar una estratègia
turística de sostenibilitat, adreçada a la millora en la
competitivitat, el posicionament internacional, la qualitat
del sector turístic de les Illes Balears i de la nostra
destinació, i que aquesta estratègia s’adapti a la situació
present i futura per pal·liar les conseqüències que s’estan
produint a causa de la pandèmia.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a dur a terme conjuntament amb els consells insulars i amb
el sector turístic, les feines de reconstrucció de la
connectivitat i de les operatives amb tots i cadascun dels
mercats emissors internacionals i també del mercat
nacional, amb accions promocionals i de comunicació
adequada com a destinació segura, de tal manera que es
doni resposta a les necessitats i a la realitat global del nostre
arxipèlag i de cadascuna de les illes amb els seus mercats
principals.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat a constituir Balears com
a destinació turística segura i que les esmentades mesures
de control epidemiològic i sanitari continguin almanco
l’exigència de PCR negativa o prova assimilable en origen,
el control en ports i aeroports i totes les mesures que les
autoritats sanitàries habilitin com per exemple el certificat
sanitari.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que faci feina amb Autoritat Portuària de
Balears i Ports de les Illes Balears de manera decidida per
posar en marxa els protocols COVID-19 i totes les mesures
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Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de març de 2021, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2545/21, relativa a política del Govern en relació amb
els mitjans de comunicació de les Illes Balears, amb les
esmenes RGE núm. 2767, 2776, 2777 i 2778/21, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix com a
essencial la tasca dels mitjans de comunicació públics i
privats, especialment durant la pandèmia, en favor del dret
a la informació, imprescindible en una societat democràtica.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment de manera íntegra i en tots
els seus termes, al protocol d’intencions signat, el dia 17 de
desembre de 2019, pel Govern i els grups parlamentaris El
Pi-Proposta per les Illes Balears i MÉS per Menorca, per
augmentar la partida de l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears en 2 milions d’euros per millorar les
condicions laborals dels treballadors subcontractats i que
aquesta millora quedi consolidada dins els pressuposts de
l’any 2022 i següents.
3. El Parlament de les Illes Balears insta sindicats i
patronals a negociar un conveni col·lectiu que millori les
condicions laborals dels treballadors que fan feina a l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, estiguin o no
contractats directament per IB3.
4. El Parlament de les Illes Balears insta sindicats i
patronals a negociar un conveni col·lectiu sectorial a fi
d’evitar les diferències en les condicions laborals del
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conjunt de treballadors i treballadores del sector amb el
compromís i la mediació del Govern.

Formentera, amb les esmenes RGE núm. 2582, 2569 i 2584/21,
i quedà aprovada la següent:

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a decidir, en un termini màxim de nou mesos,
la viabilitat de la internalització dels serveis informatius.

RESOLUCIÓ

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar el suport als mitjans de
comunicació privats com a actors fonamentals per fer
arribar els continus canvis en les mesures relatives a la
COVID-19 i com a elements imprescindibles per garantir
una societat democràtica amb accés al dret a la informació
i per garantir una societat construïda sobre el valor del
pluralisme polític.
A la seu del Parlament, 6 d'abril 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
30 de març de 2021, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2758/21, relativa a actuacions en relació amb els menors
tutelats o en guarda i reforma, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
C)
1. 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.
2. El Parlament de les Illes Balears insta els consells
insulars i al Govern de les Illes Balears a seguir amb els
cursos de formació específics i actualitzats sobre explotació
sexual infantil i adolescent a tots els treballadors dels
centres de menors ja siguin tutelats o en guarda i reforma.
A la seu del Parlament, 6 d'abril 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
16 de març de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 1185/21, relativa a la defensa i la
protecció dels pactes successoris propis del dret civil de les
Illes Balears i especialment el dret civil d'Eivissa i

A)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i el Congrés dels Diputats a no aprovar cap
modificació de l'impost de la renda de les persones físiques
ni cap altra modificació fiscal que suposi un canvi tributari
per als pactes successoris i, per tant, s'insta que es descarti
que la persona beneficiària d'un pacte successori, si
procedeix a vendre o donar un bé rebut com a pacte
successori, hagi de tributar en IRPF com a increment
patrimonial.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i el Congrés dels Diputats que, en cas que aprovin
una modificació de l'IRPF que provoqui que la persona
beneficiària d'un pacte successori si procedeix a vendre o
donar un bé rebut com a pacte successori hagi de tributar en
IRPF com a increment patrimonial, en tot cas això només
sigui aplicable als pactes successoris que es constitueixin a
partir de l'entrada en vigor d'aquesta modificació de l'IRPF
i només sigui aplicable si es fa durant els quatre anys
següents a la signatura del pacte successori.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a defensar el dret civil especial i, en
conseqüència, a convocar una reunió urgent amb el Govern
de l'Estat per reconduir aquesta reforma legal de l'IRPF tan
perjudicial per a la institució dels pactes successoris i, si
n'és el cas, adoptar totes les mesures al seu abast per
defensar la competència autonòmica en dret civil foral o
especial.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a adoptar els canvis normatius o de criteris
interpretatius per defensar, en tot el seu abast, els pactes
successoris d'Eivissa i Formentera prevists i protegits a la
Compilació de dret civil de les Illes Balears, deixant clar
que tots els pactes successoris d'Eivissa i Formentera es
consideren mortis causa i tributen a l'1% a l'impost de
successions i donacions.
Cinquè. El Parlament de Les Illes Balears, d'acord amb
l'Informe emès pel Consell Assessor de Dret Civil de les
Illes Balears, en relació amb el Projecte de llei de mesures
de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de
la Directiva 2016/1164/UE del Consell, de 12 de juliol de
2016, per la qual s'estableixen normes contra les pràctiques
d'elusió fiscal que incideixen directament en el
funcionament del mercat interior, de modificació de
diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc,
insta el Govern espanyol i el Congrés dels diputats a
incloure al projecte de llei esmentat, per la seva incidència,
en un sentit o un altre, sobre els pactes successoris, la
següent “Disposició final: Títol competencial. Aquesta llei
es dicta a l'empara de les competències que corresponen a
l'Estat conforme al XXXX (per exemple: article 149.1.14a
de la Constitució, que atribueix a l'Estat la competència
sobre hisenda general i deute de l'Estat), sense perjudici de
les necessàries especialitats que en aquest ordre es derivin
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autònomes en atenció a l'article 149.1.8a de la Constitució".
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Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

A la seu del Parlament, 23 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
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de març de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 1187/21, relativa a mesures de fidelització
dels professionals sanitaris a les Illes Balears, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut del Govern de les Illes Balears per tal que proposi,
durant el 2021, als sindicats d’àmbit sanitari d'aquesta
comunitat autònoma amb representació a l'IBSALUT, l'inici
de les negociacions de mesures fidelitzadores efectives que
facilitin l'arribada de professionals sanitaris a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a la contractació de personal sanitari per adequar a les
necessitats actuals les plantilles hospitalàries i d’atenció
primària.
A la seu del Parlament, 30 de març de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de març de 2021, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2004/21,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern de les Illes Balears en relació amb els centres de
menors de la seva responsabilitat.
Actuà com a interpelAlant la diputada Margalida Durán i
Cladera i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera d'Afers Socials, Drets Humans i Esports. Hi hagué
torn de rèplica i de contrarèplica.
Palma, 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de març de 2021, debaté la InterpelAlació RGE núm. 11330/20,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria d'emergències.
Actuà com a interpelAlant el diputat José Luis Camps i Pons
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.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de març de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 10005/20, relativa a reconeixement de la
nacionalitat espanyola als membres del poble sahrauí nascuts
al Sàhara espanyol entre 1959 i 1975, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
C)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a realitzar les modificacions legals
necessàries per poder reconèixer la nacionalitat espanyola
a tots aquells membres del poble sahrauí que varen néixer
i viure al territori del Sàhara espanyol mentre aquest va ser
província espanyola des de 1959 fins a 1975.
A la seu del Parlament, 30 de març de 2021
La secretària primera

Palma, 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de març de 2021, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2384/21,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política
general del Govern de les Illes Balears en relació amb l'activitat
turística.
Actuà com a interpelAlant el diputat Jorge Campos i Asensi
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.
Palma, 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

J) RGE núm. 2462/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a notificació als
propietaris del procediment d'expropiació, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de març de 2021, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 2297/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per millorar la
qualitat de l'aire de Maó, que contestà el vicepresident i
conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.
B) RGE núm. 2306/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes de
reconeixement i memòria per recordar qui fou batle d'Es
Castell, Francesc Gimier Sintes, que contestà el vicepresident
i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.
C) RGE núm. 2240/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a pròrroga del termini establert a l'article 23 de
la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminants de les Illes
Balears, que contestà el conseller de Medi Ambient i
Ordenació.
D) RGE núm. 2305/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes al
comerç de Palma, que contestà el vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica.
E) RGE núm. 2467/21, de la diputada Maria Antònia García i
Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
extraordinàries per als sectors culturals, que contestà el
conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.
F) RGE núm. 2459/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a implicacions del
canvi en el topònim de Maó, que contestà el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.
G) RGE núm. 2465/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de
diversificació econòmica del Govern, que contestà el
vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica.
H) RGE núm. 2464/21, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment
previ i territorialitzat dels fons europeus, que contestà el
conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.
I) RGE núm. 2456/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a turisme en
Setmana Santa, que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.

K) RGE núm. 2463/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques d'habitatge
aplicades pel Govern durant els darrers anys, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.
L) RGE núm. 2461/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a promocions d'habitatges
de protecció oficial anunciats a Menorca, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.
M) RGE núm. 2450/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a rebre
turistes a les Illes Balears com a destinació segura, que contestà
el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.
N) RGE núm. 2468/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
vacunació, que contestà la consellera de Salut i Consum.
O) RGE núm. 2452/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a polítiques per a la cultura dutes a terme, que contestà
el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.
P) RGE núm. 2466/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
ITS en matèria de medi ambient, que contestà el conseller de
Medi Ambient i Territori.
Q) RGE núm. 2448/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a mecanisme per seleccionar
projectes a l'hora d'accedir als fons Next Generation EU, que
contestà el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.
R) RGE núm. 2557/21, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a situació sanitària i mesures
acordades a Menorca, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.
S) RGE núm. 2451/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a valoració de la votació al Congrés dels Diputats de la
Proposició de llei sobre el comerç minorista, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
T) RGE núm. 2455/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política
d'habitatge, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
U) RGE núm. 2558/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió d'ajudes
directes per als sectors afectats per la crisi, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
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V) RGE núm. 2469/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política econòmica
per salvar el teixit productiu de les Illes Balears, que contestà
la presidenta del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de març de 2021, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
W) RGE núm. 2762/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió
de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) per part del Govern segons el
que ha manifestat el Sr. Vicenç Vidal (senador autonòmic), que
contestà la consellera d'Afers Socials i Esports.
X) RGE núm. 2639/21, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a tornada a la normalitat dels centres de salut,
que contestà la consellera de salut i Consum.
Y) RGE núm. 2675/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ajudes a
tots els sectors productius, que contestà el vicepresident i
conseller de Transició Energètica, Sectors productius i
Memòria Democràtica.
Z) RGE núm. 2680/21, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sectors i
empreses exclosos de les mesures del Reial decret llei 5/2021,
de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial
en resposta a la pandèmia de la COVID-19, que contestà el
vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica.
AA) RGE núm. 2677/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació ciutadana en el projecte de pla de gestió Natura
2000 de la costa de Llevant de Mallorca, que contestà el
conseller de Medi Ambient i Territori.
AB) RGE núm. 2678/21, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment
igualitari de les mesures de restricció durant la Setmana Santa
pel que fa als turistes i residents, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.
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AE) RGE núm. 2676/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a instal·lació a
Menorca d'una planta fotovoltaica, que contestà el
vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica.
AF) RGE núm. 2681/21, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacunació
dels docents, que contestà la consellera de Salut i Consum.
AG) RGE núm. 2637/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures d'impuls de la col·laboració públicoprivada per
incrementar el parc d'habitatge social i assequible, que contestà
el conseller de Mobilitat i Habitatge.
AH) RGE núm. 2683/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació
total de l'atenció primària presencial, que contestà la consellera
de Salut i Consum.
AI) RGE núm. 2605/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació de la
implantació del servei del 061 a Formentera, que contestà la
consellera de Salut i Consum.
AJ) RGE núm. 2672/21, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures d'agilitació
administrativa per garantir que els prop de 1.000 milions
d'euros en ajuts directes arribin a les empreses, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
AK) RGE núm. 2674/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
vacunació de la COVID-19, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
AL) RGE núm. 2685/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reactivació turística, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.
AM) RGE núm. 2684/21, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a immunització
del 70% de la població en el mes de juny, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
AC) RGE núm. 2679/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació de l'economia
de les Illes Balears, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
AD) RGE núm. 2682/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies de
violència masclista a les Illes Balears, que contestà la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de març de 2021, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
AN) RGE núm. 2872/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a petició de coherència en
les restriccions, que contestà la consellera de Salut i Consum.
AO) RGE núm. 2882/21, del diputat Maxo Benalal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
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impacte mediambiental de la generació eòlica d'energia, que
contestà el vicepresident i conseller de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica.
AP) 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, que contestà el
vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica.

BA) 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 de les Illes Balears,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
BB) 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, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

AQ) 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, que contestà el vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica.

BC) RGE núm. 2638/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a compliment de restriccions dels turistes per Setmana
Santa, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

AR) RGE núm. 2894/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a més
restriccions a la restauració, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

BD) RGE núm. 2982/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a controls
sanitaris a l'Aeroport de Palma, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

AS) 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 segura, que contestà
el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

BE) RGE núm. 2888/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures
urgents adoptades pel Govern per a l'accés immediat de les
ajudes directes als autònoms, empreses i PIME, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

AT) RGE núm. 2896/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a regulacions de preus de
l'habitatge, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.
AU) RGE núm. 2897/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció
d'habitatges HPO a Son Busquets, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

BF) RGE núm. 2898/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència real a
la gestió dels projectes finançats amb els fons europeus de
reactivació, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

AV) 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, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

AW) RGE núm. 2892/21, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat
educativa a les Illes Balears, que contestà el conseller
d'Educació i Formació Professional.
AX) 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, que contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme
i Treball.
AY) 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, que contestà la
consellera de Salut i Consum.
AZ) 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, que contestà el conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball.

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de març de 2021, rebutjà els Punts 1, 3, 6a), 8 i 11 de la Moció
RGE núm. 2375/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política de reactivació en matèria turística, amb el resultat
següent:
• Punts 1 i 3: vots emesos 58, vots a favor 26, vots en contra
30 i abstencions 2.
• Punt 6a): vots emesos 58, vots a favor 26, vots en contra 32
i abstencions 0.
• Punt 8: vots emesos 58, vots a favor 22, vots en contra 29
i abstencions 7.
• Punt 11: vots emesos 57, vots a favor 25, vots en contra 32
i abstencions 0.
Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

Balears, amb el resultat següent: vots emesos 57, vots a favor
25, vots en contra 31 i abstencions 1.
Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de març de 2021, rebutjà els Punts 1, 3, 4 i 6 a 9 de la Moció
RGE núm. 2758/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en relació amb els menors tutelats o en guarda i
reforma, amb el resultat següent:
• Punts 1, 3, 8 i 9: vots emesos 55, vots a favor 25, vots en
contra 30 i abstencions 0.
• Punt 4: vots emesos 55, vots a favor 26, vots en contra 27
i abstencions 2.
• Punts 6 i 7: vots emesos 55, vots a favor 26, vots en contra
29 i abstencions 0.
Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)

1.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, davant el Ple de la cambra, sobre el
desenvolupament de la transició energètica a les Illes
Balears i el desenvolupament de la Llei 10/2019, de 22 de
febrer, de canvi climàtic i transició energètica (RGE núm.
1733/21).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de març de 2021, tengué lloc la compareixença del Sr.
Vicepresident i Conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica, qui informà sobre el tema
indicat.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de març de 2021, atès l'empat produït a comissió, rebutjà el
Punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 17676/20, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a més capacitat decisòria per a les comunitats autònomes en
matèria fiscal i rebuig d'una harmonització reductora d'aquestes
capacitats, amb el resultat següent: vots emesos 56, vots a favor
24, vots en contra 27 i abstencions 5.
Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de març de 2021, atès l'empat produït a comissió, rebutjà el
Punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 9969/20, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a xec de formació per a
centres de formació i acadèmies de reforç educatiu, amb el
resultat següent: vots emesos 59, vots a favor 27, vots en contra
32 i abstencions 0.
Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de març de 2021, rebutjà el Punt 2 de la Proposició no de llei
RGE núm. 1187/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de fidelització dels professionals sanitaris a les Illes
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Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Declaració institucional de suport a les persones amb
fibrosi quística i les seves famílies.
El Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de
març de 2021, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.
Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
Declaració institucional de suport a les persones
amb fibrosi quística i a les seves famílies
La fibrosi quística, també coneguda per les seves sigles FQ,
és una malaltia crònica, hereditària i degenerativa que afecta
principalment el sistema digestiu i respiratori en espessir-se tots
els fluids de l’organisme. Les persones amb fibrosi quística
presenten obstruccions respiratòries, digestives i d’altres tipus
que amb el temps poden derivar en infeccions greus i arribar en
molts de casos a ser necessari un trasplantament bipulmonar.
En qualsevol cas, en no existir cura de moment, l’esperança de
vida d’aquestes persones es veu limitada i la seva activitat
quotidiana i laboral mediatitzada per la malaltia. La ciència
avança també en aquest camp i afortunadament la recerca
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permet ara tractaments que milloren extraordinàriament la
qualitat i l’esperança de vida de les persones que la pateixen,
però encara queda molt de camí per arribar a una cura per la
qual cosa és molt important continuar invertint en recerca.
Es calcula que la incidència de la fribrosi quística a Espanya
és d’un cas cada 5.000 nascuts vius. A més, un de cada 35
individus és portador del gen de la malaltia, la qual cosa suposa
que entre 1,5 i 2 milions de persones són portadores d’un gen
de fibrosi quística al nostre país, punt important ja que existeix
un 25% de probabilitat de transmetre el gen de la fibrosi
quística als fills i filles quan tots dos progenitors són portadors
sans de la malaltia.
No obstant això, en tractar-se d’una malaltia rara la seva
visibilitat és menor, per la qual cosa tots els esforços perquè
sigui coneguda redundaran a favor de la detecció precoç de la
fibrosi quística en nounats així com en la major atenció a les
persones que la pateixen que són entorn de 2.500 a Espanya.
Un alt percentatge d’elles són nines i nins, per a elles i ells
contreure qualsevol altra malaltia que tengui efectes al sistema
respiratori és especialment perillós. Per tant, el retorn als
col·legis d’aquests nins i nines després de la crisi de la
COVID-19 és un aspecte d’especial preocupació que haurà de
ser considerat amb especial cura pel sistema educatiu.

l'escrit RGE núm. 2768/21, presentat pel grup parlamentari
esmentat.
Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Ajornament de la Moció RGE núm. 2545/21.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de març de 2021 quedà ajornada la moció esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a política del Govern en relació amb els
mitjans de comunicació de les Illes Balears, atès l'escrit RGE
núm. 2768/21, presentat pel grup parlamentari esmentat.
Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
L’Associació internacional de fibrosi quística (Cystic
Fibrosis Worldwide) juntament amb la Fundació Espanyola de
fibrosi quística promouen el 8 de setembre com a dia mundial
de la malaltia.
Per tot això, mitjançant la següent declaració institucional,
el Parlament de les Illes Balears
1. Manifesta la seva solidaritat amb totes les persones
afectades per aquesta malaltia i declara el compromís de la
cambra en les necessitats especials d’atenció que
requereixen per poder desenvolupar la seva vida amb tota
la normalitat possible.
2. Advoca per tal que es posin en marxa les mesures
necessàries perquè es promogui l’accés d’aquestes persones
a la medicació que precisen i a la creació i reconeixement
d’unitats multidisciplinàries que ajudin a millorar l’atenció
d’aquest col·lectiu amb equitat.
3. Manifesta el seu reconeixement i suport a les recerques
de nous medicaments que ajudin a millorar la qualitat de
vida de les persones amb malalties rares i cròniques i en
particular de les persones amb fibrosi quística.

Ordre de Publicació

D)
Aprovació de l'Informe sobre el compliment del
pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici
de 2020.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de març de 2021, s'aprovà per assentiment l'informe
esmentat a l'enunciat.
Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
E)
Declaració institucional de amb motiu de la celebració
del Dia Mundial contra el càncer de còlon.
El Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de
març de 2021, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.
Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

B)
Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant Ple RGE núm. 2638/21.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de març de 2021 quedà ajornada la pregunta esmentada,
presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
compliment de restriccions dels turistes per Setmana Santa, atès

Declaració institucional amb motiu de la celebració del
Dia mundial contra el càncer de còlon
El càncer és la segona causa de mort en el món i es preveu
un creixement de més del 30% de nous casos per al 2030.
El càncer de còlon i recte és el més freqüentment
diagnosticat en la població espanyola (44.231 nous casos l’any
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2020)i el segon que més morts genera amb 16.470 defuncions
anuals.
A les Illes Balears, el càncer de còlon també és el segon
amb major taxa de mortalitat. Segons dades de l'Observatori del
Càncer de l’AECC, 320 persones van morir a la nostra
comunitat l'any 2020 per aquesta causa.
Els programes de cribratge poblacional de càncer de còlon,
mitjançant una senzilla prova, el test de sang oculta en femta,
permeten evitar o detectar precoçment aquest càncer. Si es
detecta a temps, en el 90% dels casos es pot curar.
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Ordre de Publicació
F)
No-presa en consideració de la Proposició de llei
d'agilitació per incentivar la inversió, RGE núm. 6957/20.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de març de 2021, no es prengué en consideració, per 24
vots a favor, 29 en contra i cap abstenció, la proposició de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears.
Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Totes les persones entre 50 i 69 anys, prop de 257.000 a les
Illes Balears tenen dret a participar en aquesta mesura de
prevenció a través del procediment que estableixin les
autoritats sanitàries per a dur-ho a terme.
Seguint els criteris de l’Estratègia en Càncer del Sistema
Nacional de Salut, s'ha d'incrementar la cobertura del Programa
de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a les Illes i
garantir l'accés a tothom, en especial als ciutadans d'entre 50 i
69 anys.
Totes les Comunitats Autònomes estan obligades a posar en
pràctica el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon
i Recte. És un programa que salva vides.
El Parlament de les Illes Balears, amb motiu del Dia
Mundial contra el Càncer de Còlon manifesta la seva solidaritat
amb totes les persones afectades per aquesta malaltia i declara
el compromís de la Cambra per a contribuir a respondre a les
seves necessitats.
Davant d’aquesta situació i després del compromís assolit
amb l’aprovació de la Declaració Institucional presentada per
l’AECC amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer, el passat
mes de febrer, el Parla ment de les Illes Balears:
Primer. Advoca perquè es duguin a terme les accions
pertinents que garanteixin el dret dels ciutadans i ciutadanes
de Balears a participar en el Programa de Detecció Precoç
de Càncer de Còlon i Recte, estenent i accelerant la seva
implantació a tot el territori de les Illes Balears.
Segon. Considera rellevant que s’impulsin els programes
adreçats a la prevenció del Càncer de Còlon i Recte a la
nostra comunitat autònoma per tal de minvar la prevalença
d’aquesta malaltia a les nostres illes.
Tercer. Insta a totes les institucions públiques i privades de
les Illes Balears a desenvolupar campanyes d'informació i
conscienciació entre la població sobre la importància de
participar en el programa de cribratge per a la detecció
precoç del càncer colorectal.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 d'abril de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 3783/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a ajudes i subvencions a la Comissió Islàmica
d'Espanya (CIE).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines ajudes i subvencions ha rebut la Comissió Islàmica
d'Espanya (CIE) per part del Govern de les Illes Balears?
Palma, a 7 d'abril de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

B)
RGE núm. 3787/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
obertura i disponibilitat dels nous edificis del centre
socioeducatiu per a menors residents a els Quatre Pins, Es
Pinaret.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines obres, equipaments i actuacions s'han dut a terme en
els edificis destinats a les places de Quatre Pins-Es Pinaret des
del mes de setembre de 2020 fins a la data?

d'abril de 2021 la promoció d'HPO al carrer Borja Moll de
Maó?, continuen aturades les obres a dia d'avui?, si és així, en
quina data tenen previst finalitzar les obres?

En quina data té previst el Govern tenir disponibles i
operatius els serveis per a la totalitat de places anunciades per
a les noves instal·lacions de Quatre Pins-Es Pinaret?
Palma, a 7 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 3790/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a documentació necessària per ser vacunat
a la nostra comunitat autònoma.
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.

Palma, a 8 d'abril de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

F)
RGE núm. 3810/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a gestions dutes a terme per a la compra de
vacunes contra la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha realitzat el Govern reunions, gestions, informes o estudis
per comprar vacunes contra la COVID-19, al marge de les
subministrades per l'Estat o la Unió Europea?

Quina documentació és necessària per ser vacunat a la
nostra comunitat autònoma?
Palma, a 8 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

D)
RGE núm. 3791/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per evitar la falsificació de proves PCR.
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.
Atès el presumpte cas de falsificació de proves PCR que ja
aparegut recentment als mitjans de comunicació, ens pot
indicar quines actuacions ha portat a terme la Conselleria de
Salut per evitar la falsificació d'aquest tipus de prova?
Palma, a 7 d'abril de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

E)
RGE núm. 3793/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció
d'HPO al carrer Borja Moll de Maó.
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.
Atesa la resposta rebuda a la pregunta RGE núm.
9535/2020, ens pot informar en quina situació es troba a dia 8

Palma, a 8 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

G)
RGE núm. 3811/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a consideracions sobre la necessitat i la viabilitat de
la compra directa de vacunes contra la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Considera el Govern necessari i viable la compra directa de
vacunes contra la COVID-19, al marge de les subministrades
per l'Estat o la Unió Europea?
Palma, a 8 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

H)
RGE núm. 3813/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions d'informe d'acord amb
l'article 7 del Decret llei 2/2020 que han tengut entrada a la
Conselleria de Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes peticions d'informe d'acord amb l'article 7 del
Decret llei 2/2020 han tengut entrada a la Conselleria de
Turisme?
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El diputat
Josep Melià i Ques
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Palma, a 9 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

I)

L)

RGE núm. 3814/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a quantia dels projectes que han donat lloc a la
petició d'informe d'acord amb l'article 7 del Decret llei
2/2020 presentats a la Conselleria de Turisme.

RGE núm. 3825/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a valoració sobre l'amonestació de la
contracta Dalton a un treballador d'informatius d'IB3
Televisió.

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.

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 quantia dels projectes que han donat lloc a la
petició d'informe d'acord amb l'article 7 del Decret llei 2/2020
presentats a la Conselleria de Turisme?

Quina valoració fa el Govern que la contracta Dalton hagi
amonestat un treballador d'informatius d'IB3 Televisió per dur
una mascareta amb el logo de la cadena autonòmica?

Palma, a 8 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 9 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

J)

M)

RGE núm. 3815/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a data de presentació de les peticions d'informe
d'acord amb l'article 7 del Decret llei 2/2020 que han tengut
entrada a la Conselleria de Turisme.

RGE núm. 3832/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
avantprojecte de llei de joventut de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la data de presentació de les peticions d'informe
d'acord amb l'article 7 del Decret llei 2/2020 han tengut entrada
a la Conselleria de Turisme?
Palma, a 8 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

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 el procés d'elaboració de l'esborrany d'avantprojecte de
llei de joventut de les Illes Balears se sol·licita:
• Nombre de persones; lloc, àmbit i funció professional dins
l'organigrama de l'Administració; personal extern a
l'Administració; responsables polítics, que formen part de
la comissió o grup de treball per a la coordinació,
elaboració i redacció de l'avantprojecte de Llei de Joventut
de les Illes Balears
• Nombre de reunions i noms dels participants (entitats,
organismes, plataformes...) que hi participen des de l'inici
en el pla de treball per a l'elaboració de la llei de joventut.

K)
Palma, a 11 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

RGE núm. 3824/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a amonestació a un treballador
d'informatius d'IB3 Televisió per dur una mascareta amb
el logo de la cadena autonòmica.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 3833/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
administració de la segona dosi de professorat/docents
vacunats amb la primera dosi d'AstraZeneca.

És cert que la contracta Dalton ha amonestat un treballador
d'informatius d'IB3 Televisió per dur una mascareta amb el
logo de la cadena autonòmica?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Davant la incertesa creada envers la vacuna AstraZeneca,
en diferents moments i davant les mesures de suspensió i
variació en les dates i edats de vacunació d'aquesta modalitat de
vacuna de la COVID19; i atesa la necessitat de donar
instruccions clares, precises per evitar la inseguretat i
desafecció:
Quan administrarà la Conselleria de Salut i Consum la
segona dosi al personal docent, així com a la resta de personal
al qual es va aplicar la 1a dosi de vacuna AstraZeneca?
Amb quina vacuna (líquid) es durà a terme la 2a dosi al
personal al qual es va aplicar la 1a dosi amb AstraZeneca?
A través de quin tipus de mitjà se citarà aquest personal per
a informar-lo i convocar-lo a la segona aplicació de la vacuna
(cita telefònica, sms, autoinscripció a través de web)?

Q)
RGE núm. 3872/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
zona pati del centre socioeducatiu Es Fusteret.
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.
"Pintades" ubicades a un edifici proper al centre
socioeducatiu Es Fusteret i que es veien des del pati d'aquest
centre, en les quals es feien al·lusions directes als menors del
centre Es Fusteret.
Pot constatar el Govern que s'han eliminat les "pintades"?
Quines mesures s'han adoptat i/o s'adoptaran al respecte?
Palma, a 12 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 11 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

O)
RGE núm. 3870/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució d'obres en el centre socioeducatiu Es Pinaret.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

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 Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 d'abril de 2021, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.

Sol·licitam informació detallada sobre l'estat actual de
l'execució de les obres de millora i ampliació del centre Es
Pinaret, així com, també, sobre el grau de compliment del
calendari establert per a la seva realització.
Palma, a 12 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

P)

Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 3834/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a dades de vacunació d'alts càrrecs.

RGE núm. 3871/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
centre socioeducatiu Es Fusteret.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 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.

Sra. Gómez, per què el Govern balear oculta les dades de
vacunació d'alts càrrecs a l'Oficina anticorrupció?

Sol·licitam informació detallada sobre l'estat/la situació de
les instal·lacions/dependències del centre, nombre de menors
en compliment de mesures judicials; d'igual manera, sol·licitam
informació específica i amb detall sobre el trasllat/canvi
d'ubicació a les noves instal·lacions de menors en compliment
de mesures judicials.
Palma, a 12 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 12 d'abril de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

B)
RGE núm. 3875/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes
delictius de menors fugats de centres d'internament.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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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 l'augment d'actes delictius de menors
interns a centres del Govern amb mesures judicials durant els
períodes que es mantenen fugats del centre?
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E)
RGE núm. 3914/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motiu de
l'endarreriment de les inversions en infraestructures
educatives a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Palma, a 12 d'abril de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

C)
RGE núm. 3876/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ocultació de dades sobre càrrecs polítics vacunats de forma
privilegiada a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la
corrupció 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.
Sra. Consellera de Salut, per què amaga a l'Oficina
anticorrupció les dades relatives a càrrec s política que
s'haurien vacunat de forma privilegiada?
Palma, a 12 d'abril de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Quin és el motiu de l'endarreriment de les inversions en
infraestructures educatives a Menorca?
Palma, a 13 d'abril de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

F)
RGE núm. 3916/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a polítiques laborals destinades als joves.
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, quines polítiques pensa dur a terme l'executiu
per pal·liar la incertesa laboral dels nostres joves?
Palma, a 14 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 d'abril de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
G)
Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

RGE núm. 3917/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a connectivitat aèria.

RGE núm. 3913/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a exclusió de la Llei
de canvi climàtic estatal de mesures respecte de la
prohibició dels vehicles amb diesel.

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

D)

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.
Com valora el fet que el Govern espanyol hagi exclòs de la
Llei de canvi climàtic les mesures que Balears aprovà respecte
de la prohibició dels vehicles amb diesel a partir de 2025?
Palma, a 13 d'abril de 2021
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Considera la Sra. Presidenta important per a Balears la seva
connectivitat aèria?
Palma, a 14 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
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H)

K)

RGE núm. 3920/21, del diputat Maxo Benalal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunacions COVID-19 a Eivissa.

RGE núm. 3926/21, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a competicions de futbol base.

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

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

Poden indicar-nos quin és el ritme de vacunacions contra la
COVID-19 a les Illes d'Eivissa i Formentera?

Sra. Gómez, quan es permetran les competicions de futbol
base?

Palma, a 14 d'abril de 2021
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

Palma, a 14 d'abril de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

I)

L)

RGE núm. 3922/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures de la Direcció General d'Innovació per afavorir
l'atracció i la retenció de talent a Balears.

RGE núm. 3927/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
participació en actes d'exaltació de la Segona República.

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, quines mesures està adoptant la Direcció
General d'Innovació per afavorir l'atracció i la retenció del
talent a les Illes Balears?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, li sembla adequat, a la situació actual,
participar en actes d'exaltació de la Segona República?
Palma, a 14 d'abril de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Palma, a 14 d'abril de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
M)
J)
RGE núm. 3924/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració sobre la pujada d'imposts, inclosos els cedits a les
comunitats autònomes, anunciada per la ministra Montero.
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.

RGE núm. 3928/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pujada d'imposts.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com valora el Govern la pujada dels imposts de societats,
patrimoni o successions que està estudiant el Govern de l'Estat?

Sra. Armengol, està d'acord amb la pujada d'imposts,
inclosos els cedits a les comunitats autònomes, anunciada per
la ministra Montero per a 2022?
Palma, a 14 d'abril de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Palma, a 14 d'abril de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

N)
RGE núm. 3929/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
canvis a les reserves marines.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat,
considera necessari fer alguna millora a la normativa vigent per
resoldre les precarietats que pateixen els policies locals?

Sra. Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, quins
canvis es preveuen a les reserves marines?
Palma, a 14 d'abril de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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Palma, a 14 d'abril de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

R)
RGE núm. 3933/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes PDR 2020.

O)
RGE núm. 3930/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incentius per als joves universitaris.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera d'Agricultura, per què ajudes del Pla de
Desenvolupament Rural (PDR) de 2020, ja tramitades i
aprovades, no es faran efectives fins al 2022?

Com està incentivant el conseller d'Universitat els joves
universitaris?

Palma, a 14 d'abril de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 14 d'abril de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
S)
P)
RGE núm. 3931/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a estratègia d'altres destinacions turístiques competidores
per immunitzar contra la COVID.
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.

RGE núm. 3934/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repartiment de vacunes fet pel Govern de l'Estat.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera equitatiu i just el repartiment de vacunes contra
la COVID que fa el Govern de l'Estat en relació amb les Illes
Balears?

Quina valoració fa el Sr. Conseller de Turisme de
l'estratègia de destinacions competidores com Grècia o Itàlia
d'immunitzar les seves illes turístiques per tal que siguin
destinacions segures?
Palma, a 14 d'abril de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Palma, a 14 d'abril de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

T)
RGE núm. 3935/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a restriccions a la
circulació de vehicles diesel el 2025.

Q)
RGE núm. 3932/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la
normativa vigent per resoldre les precarietats que pateixen
els policies locals.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius
i Memòria Democràtica, quina valoració fa el Govern del
Projecte de llei de canvi climàtic aprovat ja al Congrés pel que
fa a les restriccions a la circulació de vehicles diesel el 2025?
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Palma, a 14 d'abril de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

U)
RGE núm. 3936/21, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transparència real en la gestió de la pandèmia.

Amb aquesta pregunta deman informació actualitzada de
l'estat actual de la negociació del Govern balear amb el Govern
central per incrementar la indemnització per residència a les
Illes Balears a tots els empleats públics destinats a aquestes
illes amb l'objectiu de pal·liar el dèficit de personal a les
plantilles dels serveis bàsics i compensar l'alt cost de vida a
Balears.
Palma, a 7 d'abril de 2021
Antonio Gutiérrez Gil

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.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Sra. Armengol, creu que el seu govern actua amb una
transparència real en la gestió d'aquesta pandèmia?

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 d'abril de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 14 d'abril de 2021
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
3.12. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA
A)
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 d'abril de 2021, admet a tràmit la pregunta d'iniciativa
ciutadana següent.
Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 3786/21, del Sr. Antonio Gutiérrez Gil,
relativa a estat actual de la negociació del Govern balear
amb el Govern central sobre la indemnització per
residència.
D'acord amb l'establert a les Instruccions de la Mesa
relatives a la tramitació de les preguntes d'iniciativa ciutadana
i als articles 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i 203, 172, 174.1 i 180.2 del Reglament de la
cambra, es presenta la pregunta d'iniciativa ciutadana per tal
que sigui assumida, si n'és el cas, per un diputat o diputada de
la cambra.
El 25 de febrer de 2020 el Ple del Parlament balears aprovà
la Proposició no de llei RGE núm. 11770/19, relativa a revisió
immediata, actualització i equiparació de la indemnització
compensatòria per residència de tots els empleats públics de
l'Estat i agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat
destinats a les Illes Balears.
I el 10 de març de 2020 el Parlament balear instava el
Govern balear a informar sobre les sessions de la Comissió
Bilateral de Cooperació entre l'Estat i la comunitat autònoma
de les Illes Balears en relació amb aquest plus.

RGE núm. 3823/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a equiparació dels
tests d'antígens amb les PCR com a prova per a la mobilitat
europea, davant la Comissió de Salut (procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Davant l'inici imminent
de la temporada turística 2021 i la necessitat de fer de les Illes
Balears una destinació segura, resulta imprescindible debatre
i votar en comissió aquesta iniciativa el més aviat possible.
La Resolució d'11 de novembre de 2020, de la Direcció
General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, relativa als
controls sanitaris a realitzar als punts d'entrada d'Espanya, i
normativa similar, han vengut a establir que els turistes
europeus que venguin a les Illes Balears han de presentar una
Prova Diagnòstica d'Infecció Activa per a SARS-CoV-2 amb
resultat negatiu. Inicialment l'única prova que es va admetre a
aquests efectes és la PCR. Posteriorment també s'ha admès la
TMA (“Amplificación Mediada por Transcripción”). Encara no
s'admeten altres proves diagnòstiques com poden ser els tests
d'antígens.
Resulta evident, de cara a la temporada turística 2021, que,
com a mínim, per a aquelles persones no vacunades serà
convenient exigir una prova diagnòstica negativa a fi i efecte de
garantir la seguretat sanitària i combatre al màxim els contagis
i la propagació de la COVID-19, com a element consubstancial
a la voluntat de convertir les Illes Balears en una destinació
segura.
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Si bé a l'inici de la pandèmia els tests d'antígens presentaven
una fiabilitat inferior a les PCR, aquesta situació ha canviat
amb els denominats tests d'antígens de segona generació.
Diversos informes científics han vengut a constatar que
determinades proves ràpides d'antígens, com la de BinaxNOW,
proporcionen resultats àmpliament comparables a les PCR, amb
percentatges similars de falsos negatius. Els tests d'antígens
tenen un temps de processament cent vegades inferior, una
realització molt més senzilla i un cost econòmic inferior, de
mitja més d'un 60% inferior. De fet, s'ha de recordar que la
Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat en data 22
de setembre de 2020 va aprovar incloure els tests d'antígens
com a eina ràpida de diagnòstic i cribratge de la COVID-19.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i la Unió Europea a establir que la Prova Diagnòstica
d'Infecció Activa per a SARS-CoV-2 amb resultat negatiu
exigible als turistes europeus sigui indistintament una PCR o un
test d'antígens amb les especificacions que siguin pertinents.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar i orientar la seva interlocució amb el
Govern de l'Estat i la seva acció exterior a fi i efecte que els no
residents que no estiguin vacunats hagin de presentar per entrar
a Balears una Prova Diagnòstica d'Infecció Activa per a
SARS-CoV-2 amb resultat negatiu, sigui indistintament una
PCR o un test d'antígens amb les especificacions que siguin
pertinents.
Palma, a 4 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

B)
RGE núm. 3826/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dotació d'armilles de protecció per als vigilants
que custodien la seguretat dels hospitals i policies locals, i
increment de la seguretat ciutadana en aquests espais,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Donada la urgència de
la situació i ateses les recents notícies sobre la inseguretat que
pateixen aquests col·lectius, és necessari i urgent que el
Parlament n'adopti un acord a fi d' aplicar mesures per
incrementar la seguretat dels vigilants de seguretat i Policies
Locals.
Balears va liderar la taxa de criminalitat d'Espanya el 2020,
és preocupant veure les imatges dels dos agents de policia que
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van ser agredits el passat 2 d'abril després d'acudir a un pis en
el municipi de Capdepera, on, presumptament, s'estava
celebrant una festa amb, al voltant de 20 persones reunides de
manera il·legal.
L'arribada del cotxe patrulla va ser rebuda amb gran
agressivitat. Un dels agents va caure a terra i va rebre diversos
cops de puny d'un dels assistents a la festa.
Ens sorprèn des del Partit Popular com ningú del Govern
Balear no sortís en defensa públicament, un cop passats quatre
dies dels incidents, condemnant la brutal pallissa que van rebre
els dos policies que, per complir el seu deure, resultaren
injustament agredits; la qual cosa demostra, una vegada més,
que el director general d'Emergències i Interior i, en defecte
d'aquest, la consellera, ni hi són ni se'ls espera.
La violència ja no se circumscriu a zones concretes de les
Illes Balears, ja és generalitzada; per la qual cosa des del Partit
Popular entenem que s'han de prendre mesures urgents per
garantir la integritat física dels empleats públics i vigilants de
seguretat que estan exposats per la seva activitat i poden, per
tant, ser agredits.
També els vigilants de Son Espases, a través del sindicat
CSIF denuncien públicament que prohibeixen al personal de
seguretat portar armilles de protecció, una protecció que pot
evitar punxades i talls per arma blanca o punxons. Aquest
sindicat ha interposat una denúncia davant la Inspecció de
Treball perquè, pel que sembla, les ordres venen de la direcció
del centre hospitalari, vistes les elevades incidències amb
elements punxants i de tall dels últims anys i donada la situació
de risc generada per la pandèmia del COVID19.
Per tot això, el Grup Parlamentari del Partit Popular,
proposa la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears condemna enèrgicament
l'agressió que van rebre els dos Policies Locals del municipi de
Capdepera en acte de servei el passat 2 d’abril de 2021.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que, en cas de qualsevol fet violent greu com l'ocorregut el
passat 2 d’abril de 2021 a Capdepera, convoqui d'urgència -a
través de la Delegació de Govern- una junta de seguretat
extraordinària per aturar, com més aviat millor, qualsevol acte
delictiu.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que es prenguin les mesures oportunes conjuntament
amb la Delegació del Govern de Balears per analitzar i prevenir
possibles noves agressions, així com actualitzar els protocols si
és necessari.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que proporcioni o autoritzi l'empresa que presta el
servei de seguretat dotar d'armilles de protecció als vigilants en
els hospitals de les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, al marge del Fons de Seguretat Pública -que no
és proporcional al nombre d'efectius ni a les possibilitats reals
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de cada ajuntament-, es doti d'armilles de protecció a totes les
Policies Locals de Balears abans del 31 de desembre de 2021
i es modifiqui la Llei de coordinació per incloure aquesta peça
en l'equipament policial mínim i obligatori d’acord amb la llei
de prevenció de riscos laborals.
Palma, a 8 d'abril de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

Entre els sanitaris, segons un estudi recentment impulsat pel
sindicat d’infermeria SATSE, el 90% de les infermeres de
Balears presenta símptomes d'estrès posttraumàtic associat a la
pandèmia, el 50% sofreix ansietat i el 20%, depressió. A més,
l'ansietat en el col·lectiu infermer es va doblegar en els darrers
set mesos, l'estrès posttraumàtic va passar del 57 al 82% i la
depressió va augmentar en 15 punts. L'estudi observa que, a
partir dels cinc mesos treballant amb pacients COVID, el risc
de sofrir estrès posttraumàtic augmentà significativament, amb
major freqüència en les àrees d'hospitalització i d'UCI.
Respecte del suport psicològic, l’estudi indica que només el 6%
de les infermeres el rep, encara que el 23% pensa que el
necessita i el 37% que ho necessitarà en el futur.

C)
RGE núm. 3867/21, del Grup Parlamentari El Piproposta per les Illes Balears, relativa a salut mental,
davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Arran de l'increment
significatiu de les patologies de salut mental a conseqüència de
la pandèmia, resulta necessari debatre aquesta iniciativa en
comissió el més aviat possible.

De totes maneres, com gairebé sempre ocorre, els més
afectats formen part de la població vulnerable. Els malalts
mentals han sofert una agudització dels seus mals en tots els
aspectes.
Davant aquesta situació, es fa imprescindible incrementar
el nombre de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia
clínica per atendre de manera adequada la demanda d'atenció
especialitzada en salut mental des d’Atenció Primària. Perquè
la salut mental no és un caprici.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei

La societat balear, espanyola i mundial fa més d’un any que
lluita contra el descoratjament i la incertesa. El 14 de març de
2020, el Govern central va decretar el confinament de la
població per evitar la propagació de la COVID-19. A Espanya,
gairebé 13 mesos després, milions de contagiats i milers de
morts, seguim lluitant per vèncer aquesta maleïda pandèmia
que ha capgirat les nostres vides i ha fet trontollar la societat en
el seu conjunt.
La salut emocional de la població se n'ha ressentit, tal com
constata l'última enquesta del Centre de Recerques
Sociològiques (CIS), feta pública aquest passat mes de març,
on es projecta la imatge d’un país esgotat i preocupat, en el
qual la por s'ha convertit en una càrrega massa feixuga i
complicada de dur, dia rere dia, per la fatiga d'una situació de
tensió, que ja fa massa temps que dura i es perllonga molt més
enllà de qualsevol crisi puntual.
El perfil de les persones afectades és molt ampli i divers:
des del personal sanitari de primera línia a persones amb
patologies mentals prèvies, passant per familiars de víctimes de
la COVID-19, persones en situació de vulnerabilitat econòmica
o social i els mateixos malalts de la COVID-19, entre d'altres.
L’insomni, la depressió i l’ansietat són les conseqüències
més habituals que psicològicament ha provocat la pandèmia.
Mentre que les persones més majors són les que estan
demostrant una millor adaptació als canvis continus que està
generant el coronavirus, els joves i els sanitaris són els que més
estan patint els efectes psicològics negatius.
Entre els joves s’ha detectat un augment considerable de
conductes addictives (drogues, alcohol, joc, apostes, xarxes
socials...).

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar el pressupost destinat a salut mental
per implementar de forma efectiva el Pla Estratègic de Salut
Mental.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un pla oficial de suport psicològic
dirigit al personal sanitari.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar les plantilles d’especialistes en
psicologia clínica als centres d’Atenció Primària per donar un
servei d’atenció psicològica de qualitat als ciutadans
Palma, a 9 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu suplent
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 3868/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
personal temporal de l'Administració Pública de la
comunitat de les Illes Balears, 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 Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
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La sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea de
19 de març de 2020, resol una sèrie de qüestions prejudicials
presentades per dos jutjats del contenciós administratiu de
Madrid.

•

•

La sentència que contesta aquestes qüestions prejudicials,
conclou que:
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Sentència de 19 de novembre de 2020, per la qual
s'estableix que no es considera abusiva la contractació amb
un sol contracte (nomenament) de llarga durada.
Sentència de l'Audiència Nacional recorreguda davant del
Tribunal Suprem que no va admetre a tràmit el recurs, que
deixa clar que el personal funcionari interí no pot ser
declarat fix sense haver superat un procés selectiu.

•

No es pot admetre que nomenaments de durada
determinada puguin renovar-se per exercir de manera
permanent i estable funcions incloses en l'activitat normal
del personal estatutari fix. En efecte, la renovació de
contractes o relacions laborals de durada determinada per
cobrir necessitats que, de fet, no tenen caràcter provisional,
sinó permanent i estable, no està justificada d'acord amb la
clàusula 5, apartat 1, lletra a), de l'Acord Marc.

És obvi que en les administracions públiques existeix una
taxa de temporalitat alta i que s'ha de donar una solució global,
una solució amb la seguretat jurídica necessària. És un tema
prou important i que afecta un nombre important de persones
perquè poden generar unes expectatives de dret de
reconeixement de fixesa directa, com es demana a algunes
mocions i proposicions no de llei presentades a aquest
Parlament.

•

La clàusula 5 de l'Acord Marc no estableix sancions
específiques en cas que es comprovi l'existència d'abusos,
ja que correspon a les autoritats nacionals de cada estat
membre adoptar mesures concretes per evitar-los i que no
només han de ser proporcionades, sinó també prou efectives
i dissuasives per garantir la plena eficàcia de les normes
adoptades en aplicació de l'Acord Marc. Així, la clàusula 5
de l'Acord Marc no imposa als Estats membres una
obligació general de transformar en contractes per temps
indefinit els contractes de treball de durada determinada ni
imposar sancions. No obstant això, l'ordenament jurídic
intern de l'estat membre de què es tracti ha de comptar amb
mesures efectives per evitar i, si escau, sancionar la
utilització abusiva de successius contractes de treball de
durada determinada.

És cert que la STJUE ha posat en evidència una de les
debilitats actuals de l'administració pública, també en aquesta
comunitat autònoma, que no és altra que la temporalitat del seu
personal.

Que incumbeix l’òrgan jurisdiccional nacional apreciar,
d'acord amb el conjunt de normes del seu dret nacional
aplicables:
• Sobre els processos selectius destinats a proveir
definitivament els llocs de treball ocupats per personal
temporal.
• Sobre la transformació d’aquests empleats públics en
“indefinits no fixos”.
• Sobre la concessió a aquests empleats d’una
indemnització equivalent a l’abonada en cas
d’acomiadament improcedent.

L’any 2012, la taxa de reposició d’efectius era del 0 per
cent i amb caràcter excepcional es fixa una taxa de
reposició del 10 per cent per docents, personal estatutari
d’hospitals i centres de salut, en serveis de prevenció i
extinció d’incendis, en cossos responsables de la lluita
contra el frau fiscal i laboral, subvencions públiques i
Seguretat Social, i en els relatius a assessorament jurídic i
control eficient de recursos públics.

•

•

Per entendre aquesta alta taxa de temporalitat cal analitzar
el motiu d'aquesta temporalitat i així poder donar una resposta
ajustada a les normes que regeixen l’accés a la funció pública:
•

Aquesta taxa es va mantenir en les successives lleis de
pressupostos generals de l’Estat, fins a la Llei 36/2014, de
26 de desembre, de pressuposts generals de l’Estat per l’any
2015, que manté la suspensió de l’ofert pública d’ocupació
en serveis generals. Amb caràcter excepcional es fixa una
taxa del 50 per cent pels sectors ja enumerats al paràgraf
anterior. La mateixa taxa es va mantenir fins a la llei de
pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018.

Recorda també el tribunal que la clàusula 5, apartat 1, de
l'Acord Marc no és incondicional ni prou precisa perquè un
particular pugui invocar davant un jutge nacional i per tant,
un tribunal nacional no està obligat a deixar sense aplicació
una disposició de Dret nacional de cada estat membre, per
molt que resulti contrària a la clàusula 5, apartat 1, de
l'Acord Marc.

Sobre aquests temes s'ha pronunciat el Tribunal Suprem en
diferents sentències, les més significatives són:
• Sentència de 26 de setembre de 2018, que conclou que no
es pot convertir en fix o en indefinit no fix al personal
funcionari interí, reconeixent el dret a romandre en aquests
llocs fins a la seva cobertura reglamentària.
• Sentències de 28 de maig i 24 de setembre de 2020, que
senti doctrina, respecte que el cessament de personal
funcionari interí amb una única relació de serveis no
determina dret a indemnització.

El motiu principal neix amb la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera
i la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2012 i les successives lleis de
pressupostos han limitat la cobertura de places de les
administracions públiques.

Aquesta taxa de reposició d’efectius ha suposat la
pèrdua de places que no han pogut sortir a oferta pública
d’ocupació essent uns dels factors que han contribuït a fer
que aquestes places s’hagin cobert amb personal funcionari
interí, estatutari temporal o laboral no fix.
•

El segon motiu pel qual s’ha produït l’increment de la
temporalitat a l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, té dos submotius:
• Durant la legislatura 2011-2015, a més de les
limitacions de la taxa de reposició, no es va convocar
CAP procés selectiu per accedir a l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
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Aquest fet que juntament amb la reducció de places que
es produïren a la legislatura 2011-2015
(aproximadament 2.800) ha suposat que des de l’any
2015 s’hagin creat places (més de 4.000) que s’han
ocupat per personal funcionari interí o estatutari
temporal.

Aquests són els dos motius principals de l’increment de la
taxa de temporalitat al sector públic de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
L'esforç realitzat des de l'any 2016 per a convocar
oposicions a l'Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, no ha estat suficient per reduir de forma
considerable aquest percentatge de temporalitat, de les prop de
9.000 places aprovades a les ofertes públiques d'aquests últims
anys, de moment s'han executat al voltant de 2.300 places a què
han accedit funcionaris de carrera.
Per tot això, els Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca presentam la següent

empleades i empleats públics, previ diàleg i negociació amb les
centrals sindicals amb representativitat a la Mesa de l’Empleat
Públic i/o a les diferents meses sectorials, o els òrgans de
negociació del sector públic.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un informe jurídic per part del departament
jurídic de funció pública respecte del personal funcionari interí
i laboral no fix de serveis generals, un informe del departament
jurídic de personal docent i un informe del departament jurídic
de l’Ibsalut respecte del personal estatutari temporal, per
determinar si els nomenaments o contractes s’ajusten a la
Directiva 1999/70 segons la interpretació de la Sentència del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 19 de març de 2020
i a la jurisprudència i doctrina del Tribunal Suprem. Elaborar
un inventari de llocs de treball ocupats per personal funcionari
interí, personal estatutari temporal i personal laboral no fix,
amb les característiques dels llocs, afectació per ofertes
públiques actuals o dels darrers deu anys. Dels informes es
donarà trasllat als sindicats amb representativitat a la Mesa de
l’Empleat Públic amb un termini màxim de sis mesos i als
grups parlamentaris.

Proposició no de llei
Palma, a 12 d'abril de 2021
La diputada
Maria Pilar Carbonero i Sánchez
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort
El portaveu suplent
Josep Melià i Ques

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya,
a l’eliminació de les taxes de reposició, per tal de poder
convocar totes les places vacants i dotades a l’Administració de
la comunitat autònoma i al seu sector públic.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
dins el marc de la Conferència Sectorial d’Administracions
Públiques i els respectius òrgans de representació de personal,
impulsar amb caràcter urgent una reforma consensuada del
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, sobre l'Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic, que ofereixi resposta a la Sentència
del TJUE de data 19 de març de 2020, i la resta de
jurisprudència relativa al que estableix la clàusula 5 de la
Directiva 1999/70 / CE del Consell, de 28 de juny de 1999,
sobre el treball de durada determinada, per abordar el problema
de la temporalitat en l'ocupació pública.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a articular respostes legals bàsiques -eficients i eficaçosd'estabilització dels empleats, previ diàleg amb les comunitats
autònomes i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
(FEMP), així com amb les centrals sindicals amb
representativitat a la Mesa General de l’Empleat Públic; evitant
que es generin noves borses d'ocupació pública temporal,
intensificant els controls, els procediments de comprovació i
inspecció del compliment dels processos selectius i d’accés a
la funció pública, amb l’objectiu de reduir la temporalitat,
establint procediments sancionadors sobre els gestors públics
en relació amb els incompliments de les previsions normatives
en matèria d’ocupació pública temporal.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’adaptació del marc normatiu propi amb un termini
no superior a tres mesos des de la modificació de la normativa
bàsica estatal.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 13613/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a comunicació de casos de coronavirus adquirits a
aquesta comunitat i que s'hagin detectat a altres països.
El servei d’epidemiologia no té informatitzada la variable
que identifica la font d’informació de cada cas.
Palma, 7 d’octubre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 13614/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a temps de demora per tenir el resultat d'una prova
PCR a les Illes Balears.
El temps per tenir el resultat és de 24 hores.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reduir l’actual taxa de temporalitat a l’Administració
de la comunitat autònoma i del seu sector públic, d’acord amb
la legislació bàsica vigent per a l’estabilització de les

Palma, 7 d’octubre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Palma, 25 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 13615/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a denegació de proves PCR a ciutadans que han
estat en contacte directe amb positius per COVID-19.
No s’ha denegat cap prova que hagi estat ordenada per un
facultatiu.
Palma, 7 d’octubre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 13616/20, de la diputada
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a denegació de proves PCR a sanitaris que han
estat en contacte directe amb positius per COVID-19.
No s’ha denegat cap prova que hagi estat ordenada per un
facultatiu.
Palma, 7 d’octubre de 2020
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 13792/20, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estat d'execució del reforç i rehabilitació del moll
de ribera, millora tècnica del contradic, reforma del
varador, soterrament del dipòsit de combustible, etc. del
port de Fornells.
Aquesta actuació finalment fou inclosa dins del projecte de
“Rehabilitació integral del Port de Fornells. Fase II”. Aquest
projecte, a causa de la complexa tramitació ambiental per les
característiques particulars de la badia de Fornells, una badia
que com sabeu queda afectada per varies figures de protecció
ambiental, i sumat a la paralització dels terminis administratius
durant l’estat d’alarma, s’ha retardat la seva tramitació i les
obres encara no han estat licitades.
El Consell de Govern de dilluns, dia 25 de gener de 2021 ha
autoritzat a Ports IB iniciar l’expedient de despesa
corresponent a la licitació del contracte d’obra per a l’execució
del Projecte constructiu de reforma integral del Port de
Fornells-Fase 2, per un import de licitació de 9.553.225€.
L’objectiu d’aquest contracte és donar continuïtat a les obres
que es van executar en una primera fase l’any 2019-2020.
L’estat actual de les infraestructures portuàries del port de
Fornells requereix d’una intervenció en diferents aspectes. Amb
l’execució de la Fase 2 s’aconseguirà una reforma integral del
Port de Fornells, que millorarà tant el servei públic prestat al
ciutadà com la imatge global del mateix port i potenciarà
encara més l’atractiu natural de la seva badia i l’encant del
nucli urbà.

5547

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 13797/20, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estat d'execució del projecte de millora de
l'estructura i de les condicions d'abric del port, estudis
previs de clima marítim, geotècnia, estat actual del dic a les
capes internes, etc. del port de Fornells.
Aquesta actuació finalment fou inclosa dins del projecte de
“Rehabilitació integral del Port de Fornells. Fase II”. Aquest
projecte, a causa de la complexa tramitació ambiental per les
característiques particulars de la badia de Fornells, una badia
que com sabeu queda afectada per varies figures de protecció
ambiental, i sumat a la paralització dels terminis administratius
durant l’estat d’alarma, s’ha retardat la seva tramitació i les
obres encara no han estat licitades.
El Consell de Govern de dilluns, dia 25 de gener de 2021 ha
autoritzat a Ports IB iniciar l’expedient de despesa
corresponent a la licitació del contracte d’obra per a l’execució
del Projecte constructiu de reforma integral del Port de
Fornells-Fase 2, per un import de licitació de 9.553.225€.
L’objectiu d’aquest contracte és donar continuïtat a les obres
que es van executar en una primera fase l’any 2019-2020.
L’estat actual de les infraestructures portuàries del port de
Fornells requereix d’una intervenció en diferents aspectes. Amb
l’execució de la Fase 2 s’aconseguirà una reforma integral del
Port de Fornells, que millorarà tant el servei públic prestat al
ciutadà com la imatge global del mateix port i potenciarà
encara més l’atractiu natural de la seva badia i l’encant del
nucli urbà.
Palma, 25 de gener de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
G)
A les Preguntes RGE núm. 14038 a 14049/20, de la
diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a enviaments de residus
sanitaris des de Mallorca, Eivissa i Menorca cap a la
península durant el 2019 i fins l'agost del 2020 i a tones de
residus sanitaris que s'han enviat.
Atenent la normativa d’aplicació es fan notificacions de
Trasllat i Documents d’Identificació dels fluxos de residus (de
tots ells, no just dels sanitaris) que en breu s’hauran de fer
digitalment a través de registres informàtics. Així i tot,
actualment encara ens arriben en paper pel registre d’entrada o
per correu electrònic. Les empreses de les Illes Balears
autoritzades per emmagatzemar i/o tractar residus sanitaris, a
més de gestionar els d’aquests tipus, en gestionen molts
d’altres, perillosos i no perillosos. Així, poden generar fins a
més de 26.000 registres a l’any per a tots els moviments entre
illes i a la península, inclòs el destí final si en fos el cas.
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Per tant, vist el volum de la documentació sol·licitada, us
comunic que aquesta es troba a la seva disposició per poder
fer-hi les consultes pertinents, al Servei de Residus i Sòls
Contaminats a les dependències de la Direcció General de
Residus i Educació Ambiental (Gremi Corredors, 10, Polígon
de Son Rossinyol de Palma), perquè pugueu fer-hi les consultes
que considereu oportunes.

A això s’hi ha d’afegir el canvi de la normativa de
contractació a mitja tramitació, amb el consegüent reinici, i el
fet que es tracta d’un impost elevat que implica una tramitació
més llarga per afavorir la concurrència internacional.
A més a més es va iniciar la tramitació d’un contracte per
lots, i en quedar-ne dos deserts, es va haver d’iniciar la
tramitació de bell nou.

Per tal de poder atendre’l adequadament, us prec que
concerteu cita prèvia al telèfon 971 176683.

Palma, 8 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Gual Mir

Palma, 3 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Gual Mir

Ordre de Publicació
K)
Ordre de Publicació
H)
A les Preguntes RGE núm. 14050 i 14051/20, de la
diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a embalatge utilitzat per a
l'enviament de residus sanitaris des de Mallorca cap a la
península el 2019 i fins a l'agost de 2020.

A la Pregunta RGE núm. 14658/20, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a aqüífer de Migjorn (Menorca) (3).
El Govern no renuncia a dur a terme aquest estudi.
Actualment la tramitació administrativa està molt avançada.
Palma, 8 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Gual Mir

La normativa relativa al transport de mercaderies per
carretera i mar (els residus també són mercaderia) no es troben
sota control ni competència dels òrgans en matèria de residus.
Palma, 3 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Gual Mir

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 14659/20, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a aqüífer de Migjorn (Menorca) (4).

Ordre de Publicació
I)
A les Preguntes RGE núm. 14064 i 14065/20, de la
diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a contracte de l'empresa
que gestionà l'eliminació de residus sanitaris a les Illes
Balears durant el 2019 i el 2020.
A Balears durant el 2019 i el 2020 operaren tres empreses
gestores de residus sanitaris, a més d’altres transportistes
registrats i contractats per aquestes. La contractació de la gestió
dels residus sanitaris no entra dins l’àmbit competencial
d’aquesta conselleria.
Palma, 3 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Gual Mir

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 14657/20, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a aqüífer de Migjorn (Menorca) (2).
Els motius que han dificultat la tramitació de la licitació del
projecte pilot de recàrrega d’aqüífers deriven bàsicament de la
complexitat del contracte que inclou obra, subministrament i
serveis.

No es preveu exigir responsabilitats pel retard en la
tramitació d’aquest contracte. La tramitació s’ha hagut de
reiniciar tres vegades, per donar compliment a les exigències
legals manifestades per la Intervenció.
Palma, 8 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Gual Mir

Ordre de Publicació
M)
A les Preguntes RGE núm. 14786 a 14796, 17754 a
17762 i 17764 a 17765/20, de la diputada Maria Núria
Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a centres educatius que han activat el protocol COVID, a
alumnes infectats, a alumnes en quarantena, a alumnes que
han donat positiu, a aules tancades, a centres tancats, a
docents contagiats, a docents en quarantena o aïllats, a 25
de setembre de 2020; PCR realitzades de dia 16 d'octubre
a dia 10 de desembre de 2020 a personal docent i no docent,
a alumnes d'infantil i batxiller; a alumnes infectats per
COVID, a alumnes en quarantena, a alumnes que han
donat positiu, a aules tancades, a data 10 de desembre de
2020; i a professors i professores contagiats i aïllats o en
quarantena des del 25 de setembre fins al 10 de desembre
de 2020.
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La gestió dels casos positius i en conseqüent estudi de
contactes dels infants escolaritzats a les Illes Balears es dur a
terme des d’EDUCOVID.
EDUCOVID es va posar en marxa el dia 10 de setembre de
2020 amb l’inici del curs escolar. Cadascuna de les àrees
sanitàries (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera) gestiona
els casos que es produeixen als seus centres educatius.
Es segueixen els protocols establerts entre la Conselleria
d’Educació i Universitat i la Conselleria de Salut, publicats al
BOIB en resolucions conjuntes, disponibles al següent enllaç
de la pàgina web:
https://www.caib.es/sites/centreseducatiuscovid/ca/novetatsc
ovid/
Es realitza una anàlisi de les dades de la informació que
diàriament es comunica a ambdues conselleries des dels
corresponents EDUCOVID i que la Conselleria d’Educació i
Universitat especifica als informes quinzenals i/o trimestrals
que realitza.
La informació que a continuació es detalla està estreta de
l’informe: Situació de la COVID-19 als centres educatius no
universitaris de les Illes Balears. Dades recollides per les
seccions EDUCOVID. Resum del primer trimestre del curs
2020-2021 (del 10 de setembre fins al 23 de desembre de
2020), publicat per la Conselleria d’Educació i Universitat,
disponible a:
https://www.caib.es/sites/centreseducatiuscovid/f/342058
Taula 1: nombre total de casos positius
Alumnat Illes Balears
EI
EP
ESO
BAT
FP
EE
Ed. Art.
EOI
Total
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Illes Balears

Alumnes en
quarantena

Grups en
quarantena

Centres amb
possibles
brots

Acumulat fins
a 23/12/20

11.554

482

53

Font: EDUCOVID
Segons consta a l’Informe COVID-19. Illes Balears.
Informe 34-2020. Informe de Vigilància Epidemiològica.
Resum de dades actualitzades a 13 de gener de 2021 (excepte
que s’especifiqui altra data). Servei d’Epidemiologia. Direcció
general de Salut Pública, accessible a:
https://www.caib.es/sites/epidemiologia/es/coronavirus/2019ncov/, l’àmbit educatiu no està entre els àmbits majoritaris en
els que es produeixen brots.
A l’annex II del document es poden observar les dades
referents al professorat:
Taula 3: nombre total de casos positius
Professorat

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

Illes
Balears

Acumulat
fins a
23/12/20

115

3

48

1

167

Taula 4: incidències acumulades
Professorat
23/12/20

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

Illes
Balears

Incidència
acumulada en els
darrers 14
dies

91

0

41

76

76

Incidència
acumulada en els
darrers 7
dies

59

0

41

0

51

Acumulat fins al 23/12/20
495
1.188
930
270
221
18
2
8
3.146

Font: EDUCOVID
La taxa de positivitat segons l’alumnat matriculat (204.571)
és de 1.57 (calculat segons informe les dades de positius de la
Taula 1) molt menor que la de la població general que a la
mateixa data era de 9,09% diària i 5.90% acumulada (segons
consta al Quadre de Comandament COVID-19 Illes Balears de
l’Observatori de dades sanitàries del Servei de Salut del dia
23/12/2020.
A la taula 10 es poden observar el nombre total d’alumnat
i grups en quarantena, així com el nombre de centres que s’han
comunicat al Servei d’Epidemiologia per estudiar l’existència
de possibles brots.
Taula 2: nombre total de dades relatives a quarantena i
possibles brots

Font: Servei de Prevenció de Riscs Laborals -CAIB- i DIE.
Les dades referents al nombre de PCR realitzades s’obtenen
del quadre de comandaments que realitza diàriament el Servei
de Salut de les Illes Balears, dels que s’extreu que s’han
realitzat: 24.297 proves de PCR des de 16/10/20 a 10/12/20 a
alumnes entre infantil i batxiller.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
N)
A les Preguntes RGE núm. 14798 a 14804 i 17766 a
17771/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a mascaretes
subministrades als centres educatius a 25 de setembre de
2020 (0-6) i a mascaretes subministrades a cada centre
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educatiu de les Illes balears (públic o concertat) des de dia
25 de setembre fins a dia 10 de desembre de 2020 (1 a 6).
El Govern de les Illes Balears ha invertit més de 2,5 milions
d’euros en equips de protecció -mascaretes higièniques,
pantalles facials, mascaretes FFP2, bates de protecció i gel
hidroalcohòlic- per als centres educatius de les Illes Balears.
S’han adquirit més d’1,1 milions de mascaretes, 127.000
guants EPI i 143.616 litres de gel hidroalcohòlic. Adjunt
remetem documentació amb els detalls del repartiment a cada
un dels centres educatius (annex 1 i annex 2).
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 15322/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a reunions i trobades mantinguts des
dels departaments de la Conselleria de Salut i Consum amb
els batles i equips dels ajuntaments de les Illes Balears per
informar-los i fer un seguiment de la incidència de la
COVID-19 a la demarcació dels seus municipis.
La Conselleria de Salut i Consum i les Direccions Generals,
han mantingut una comunicació fluida amb els diferents
responsables de les distintes institucions, no tan sols a reunions
formals, sinó per diferents vies, per donar o rebre informació de
tot el que succeeix a la situació actual que vivim.
En el cas concret de la Conselleria de Salut i Consum, pot
consultar l’agenda pública a la pàgina de la Transparència de
la CAIB.

O)
A la Pregunta RGE núm. 14825/20, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a futur del Centre Balears Europa.

https://www.caib.es/transparenciafront/fitxa/11/es
Palma, 8 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

S’ha iniciat un procés de reestructuració de l’ens Centre
Balears Europa amb l’objectiu d’articular una nova fundació
pública en el camp de l’Acció Exterior i la Unió Europea,
millora i gestió dels fons europeus.

Ordre de Publicació
Q)

La irrupció de la pandèmia ha suposat un fort impacte en
totes les polítiques, i molt especialment en certs camps. Així
doncs, ens trobam en una situació on la relació amb la Unió
Europea i l’enfortiment de la nostra capacitat de gestió dels
fons extraordinaris articulats des de Brussel·les, esdevé clau.
Per altra banda, ja des de principi de legislatura havíem
iniciat un camí de reestructuració de l’Acció Exterior i la Unió
Europea que cercava una major unitat d’acció en aquest camp.
És per això que, la confluència d’aquests diferents elements,
ens conviden a buscar solucions innovadores, amb estructures
renovades que s’adaptin als reptes que tenim per davant.
En aquest sentit, s’ha proposat la transformació de l’ens actual
del Consorci Centre Balears Europa en una nova Fundació que
defineix i amplia el seu objecte, amb la intenció de convertir-lo
en un organisme clau per a l’execució de moltes accions en
aquests camps.
Així figura a la Disposició Addicional Novena de la Llei de
Pressuposts Generals de la comunitat autònoma per a l’any
2021, on es reculli la modernització del Centre Balears Europa
en l’àmbit de l’acció exterior i de la Unió Europea i millora
dels mecanismes de gestió, avaluació i control en l’àmbit dels
fons europeus.
Palma, 2 de març 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

A la Pregunta RGE núm. 15328/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
millores al CEIP Àngel Ruiz i Pablo.
S’han realitzat les següents actuacions al CEIP Àngel Ruiz
i Pablo:
2017
• Substitució reixa metàl·lica tancament perimetral, 20.913,
75€
• Substitució cobertes de fibrociment del magatzem,
20.587,24€
• Eliminar els desnivells existents al paviment actual del pati
amb un paviment asfàltic, 34.328,66€
2018
• Esmena deficiències OCA, 20.182,48€
2019
• Rehabilitació dels nuclis de banys i instal·lació de quatre
piques d’aigua a les aules annexes de l’edifici d’educació
infantil, 41.512,00€
Tenim previst realitzar el tancament d’una terrassa
d’educació infantil.
Palma, 15 de març 2021
El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà
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Ordre de Publicació
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Palma, 8 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Gual Mir

R)
A la Pregunta RGE núm. 15449/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a aprovació i execució de la dotació
de serveis per a l'Institut de Son Ferriol.

Ordre de Publicació
U)

El Govern treballa amb l’Ajuntament de Palma per a la
millora de les infraestructures educatives de Palma i de Son
Ferriol en particular. La setmana passada ens vàrem reunir amb
les regidories d’Educació i d’Infraestructures de l’Ajuntament
a fi d’avançar en el projecte de nou IES Son Ferriol.
L’Ajuntament està redactant el projecte de dotació de serveis
i seguirem mantenint reunions a nivell tècnic per a coordinar
la redacció de projecte d’institut.
Palma, 23 de març de 2021
El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 15450/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a centres que s'adscriuran a l'Institut
de Son Ferriol.

A la Pregunta RGE núm. 15688/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a agenda de reunions mantingudes des
de la Conselleria de Salut i Consum des de l'inici de la
pandèmia de la COVID-19 fins a la data, amb col·lectius,
associacions professionals, plataformes i entitats de l'àmbit
social i econòmic i del tercer sector.
En la mesura de les possibilitats que dona gestionar una
pandèmia d’aquestes magnituds, que es viu a nivell mundial i
on cada vegada anem aprenent coses noves del comportament
d’aquest virus; quan un col·lectiu, associació professional,
plataforma, entitat d’àmbit social i econòmic i del Tercer
Sector, ha sol·licitat una reunió a la Conselleria de Salut i
Consum, a les seves Direccions Generals o persones que
treballen en el seu organigrama pel seu funcionament diari, per
un tema relacionat amb la COVID-19, s’ha atès la petició.
Palma, 8 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Gual Mir

Previsiblement hi estarà adscrit el CEIP Son Ferriol.
Palma, 23 de març de 2021
El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 17556/20, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a comissions de servei publicades i retirades abans
de la resolució a la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

T)
A les Preguntes RGE núm. 15606 a 15610/20, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a aigües pluvials de
Ciutadella (1 a 5).

No hi ha hagut cap convocatòria de funcionaris de carrera
per cobrir places vacants mitjançant el sistema de Comissió de
Serveis que hagi estat publicada i retirada posteriorment abans
que es produís la resolució, de tots els cossos de Medi Ambient
i Territori, en aquesta legislatura.

Pel que fa a les obres de recollida i desguàs de les aigües
superficials del sector nord de Ciutadella, s’ha de tenir en
compte que la competència de gestió de les pluvials urbanes és
municipal i per tant no la pot exercir l’administració
autonòmica.
Pel que fa a canalització del tram urbà del Canal Salat, fase
3, d’acord amb la normativa vigent no es pot dur a terme, ja
que no compleix els requisits tècnics i legals establertes per les
obres de defensa.
Cal recordar que d’acord amb la mateixa normativa, les
zones inundables no es poden desenvolupar urbanísticament i
que, per norma general, no es permet l’execució d’obres de
defensa amb aquest objectiu, és a dir, per a afavorir el seu
desenvolupament urbà. També que els fases anteriors les va dur
a terme el govern per a protegir infraestructures d’ús públic de
primera necessitat, que en cap cas es podrien dur a terme avui
en dia.

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

Ordre de Publicació
W)
A les Preguntes RGE núm. 17945 i 17946/20, del diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a abast de les actuacions als CEIP Castell de Santa
Àgueda (Ferreries) i Mare de Déu de Gràcia (Maó).
Les obres i projectes prevists per 2020 per l’IBISEC varen
sofrir canvis sobrevinguts degut a la situació creada per la
pandèmia. A l’illa de Menorca, com a la resta d’illes, s’hi van
instal·lar aules modulars i es van realitzar treballs de separació
d’espais per fer possible l’inici de curs. Cal tenir present que la
instal·lació d’aules modulars implica una obra prèvia de
condicionament i instal·lacions elèctriques.
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En aquest sentit, en compliment de les citades esmenes, es
troba en redacció la reforma integrals de banys del CEIP Mare
de Déu de Gràcia, amb un pressupost previst de 210.000€. La
proposta s’ha consensuat amb el centre.
Palma, 15 de març 2021
El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 18009/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a Son Fila Nou a Palma.
Malgrat que el topònim de Son Fila Nou no figura en el
mapa topogràfic de la CAIB ni el planejament urbanístic de
Palma, per raó de matèria entenem que la pregunta plantejada
es refereix al SUNP/24-01 Son Puigdorfila del PGOU de
Palma.

X)

Y)

Amb la informació de què es disposa i responent, per tant,
en relació al SUNP/24-01, s’ha d’afirmar el següent:
• És un sector urbanitzable no programat amb vigència
superior a 8 anys.
• No s’ha aprovat inicialment el corresponent Programa
d’Actuació Urbanística, ni el Pla parcial.
• No consta que estigui inclòs en convenis urbanístics signats,
a l’empara dels quals s’hagi obtingut sòl per a la
construcció d’equipaments i infraestructures o que tenguin
per objecte destinar els seus usos lucratius a habitatge de
protecció oficial.

A les Preguntes RGE núm. 18005 i 18006/20, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a vacunació COVID-19 a les Illes
Balears (1 i 2).

Per tot l’exposat, es pot concloure que el SUNP/24-01
hauria quedat automàticament classificat com a sòl rústic el 25
de maig de 2020, amb la categoria de sòl rústic comú.

La conselleria no adquireix vacunes, és el Govern Central
que reparteix de forma equitativa a totes les comunitats
autònomes.

En tot cas, correspon a l’Ajuntament de Palma, com
administració urbanística competent, determinar la classificació
dels sòls del seu terme municipal.

A la Pregunta RGE núm. 17947/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
relació de les actuacions de l'IBISEC a Menorca durant
l'any 2020.
Ateses les característiques la resposta la podeu consultar en
aquest enllaç.

Ordre de Publicació

La primera partida de vacunes que es va rebre a les Illes
Balears va ser dia 27 de desembre, i va ser una partida de 165
de Pzifer.
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/str
ongspan-stylecolor1c679dcovid19nbspspanstrognspan-stylec
olorrgb0-0salut-comenccedilaragrave-a-vacunar-demagravecontra-la-covid-19spanspanstylecolorrgb0-0nbspspan
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/str
ongspan-stylecolor1c679dcovid19nbspspanuna-usuagraveria
-i-una-professional-de-la-residegravencia-oms-sant-miquel-le
s-primeres-vacunades-davant-la-covid-19-a-les-illes-balearsst
rong

Palma, 19 de març de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 18049/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a campanya de vacunació de la grip,
Illes Balears 2020-2021, a 31 de desembre de 2020.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes
/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm

A hores d’ara la informació no és completa, ja que encara
no s’ha carregat al sistema de la major part de les vacunacions
efectuades fora d’Atenció Primària i, per tant, registrades a
ESIAP. Es tracta de serveis de prevenció de risc, residències
geriàtriques i altres institucions tancades. Aquesta càrrega es fa
en acabar el període de vacunació, que pot variar segons les
temporades, segons la situació epidemiològica de la grip i les
dosis disponibles, però que generalment s’allarga a tot el mes
de gener.

S’ha prioritzat la vacunació en centres residencials de gent
gran i de grans dependents (tant a les persones que viuen amb
ells com els professionals) per la seva gran vulnerabilitat.
També s’ha prioritzat la vacunació dels professionals que fan
feina a primera línia de la salut pública.

Respecte dels trams d’edat, durant el període de vacunació
es disposa de l’extracció automàtica de 3 grans grups. Al final
del període s’extreuen els grups tal com els sol·licita el
Ministeri de Sanitat o d’altres si es considera necessari. Si cal,
el Gabinet Tècnic de l’IBSALUT pot fer extraccions puntuals.

L’estratègia de vacunació és la marcada pel Ministeri de
Sanitat i que es pot consultar a la seva pàgina web. També
inclou les actualitzacions.

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

Ateses aquestes consideracions, la informació que es
disposa a hores d’ara, la coordinació de vacunes és la següent:
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Nombre de persones registrades a 31 de desembre de 2020, per
trams d’edat:
< 14 anys
6.788
14-64 anys
77.395
65 i més
97.115
Total
181.298

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 18061/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a suspensió de cirurgies programades
no urgents.

Informació de grups de risc:
Embarassades: 1.791 (dades provisionals)
Professionals Sanitaris: 1.337.
Dades provisionals: falta registrar la majoria de
professionals de l’àmbit hospitalària públic i de l’àmbit privat.

L’atenció quirúrgica i de consultes es va desenvolupar en
funció de:
• Gravetat del procés
• Disponibilitat dels recursos
El Servei de Salut manté un concert amb les clíniques
privades de la nostra comunitat autònoma.

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

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

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 18059/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a servei públic de transport/trasllat
aeri sanitari de pacients realitzat durant l'any 2020 a les
Illes Balears.
Tots els vols s’han realitzat d’acord amb els nous criteris de
contractació, els vols entre Eivissa i Formentera es realitzen
amb els helicòpters de l’empresa Babcok, que compleixen amb
tots els requisits del contracte; els vols entre Mallorca i
Menorca, així com tots els vols amb destinació a la península
es realitzen amb els avions B250 de l’empresa Eliance que
també compleixen amb els requisits.
Els vols d’Eivissa a Mallorca i de Mallorca a Eivissa es
realitzen majoritàriament amb els helicòpters de l’empresa
Babcok, en casos especials, com algun trasllat amb ECMO es
poden utilitzar els avions.
Vols

A
Mallorca

De
Mallorca

A
Menorca

A Eivissa

71

80

De
Menorca

320

D'Eivissa

254

De
Formente
ra

7

189

De
Península

18

3

A
Formentera

A
Península

46

3

17

12

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 28/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a protocol de vacunació contra la COVID a les Illes
Balears.
El definit pel Ministeri de Sanitat i que es pot consultar al
següent enllaç:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov/vacunaCovid-19.htm
També es poden consultar les actualitzacions que es van
fent.
Palma, 3 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 29/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a persones vacunades contra la COVID a les Illes
Balears.
A dia 05/01/2021 es total per illes a residències va ser el
següent:
Residències total vacunes 05/01/2021

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

Total vacunes per illa:
Mallorca
Menorca
Eivissa
Total

2.721
546
220
3.497

Total vacunes per municipis:
Sant Antoni de Portmany 98, Santa Eulàlia des Riu 122,
Campos 34, Llucmajor 43, Palma 1697, Sineu 32, Manacor
135, Pollença 47, Porreres 53, Santa Margalida 108, Santa
Maria 62, Sencelles 45, Santa Ponça 65, Marratxí 1,
Montuïri 145, Calvià 252, Ferreries 38, Sant Lluís 50,
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Ciutadella 236, Alaior 29, Maó 167, Es Mercadal 28. Total
3.487.

gener el percentatge assolit és del 55,64%. Per illes les dades
són les següents.

I el total de professionals d’Hospitals i Atenció Primària fins
dia 05/01/2021:
Mallorca
45
Menorca
3
Eivissa
5
Total
53

Mallorca: població diana 30.962, % a 5 de gener 16,28 que
puja a 55,46% a 31 de gener. Menorca: 3149; passa de 26,12%
a 61,96%. Eivissa: 4432; pujada de 7.38% a 52,08%.
Formentera: 124; 0 a 66,94%.

No disposam d’aquestes dades per municipis.
El total de residències a dia de la resposta parlamentària per
illes i per municipi és:

En aquests moments, no té sentit calcular les dades per
municipis perquè els professionals no necessàriament es
vacunen on viuen.
Palma, 3 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Residències total vacunes a dia de resposta
Total vacunes per illa
Mallorca
Menorca
Eivissa-Formentera
Total

7089
850
1.020
8.959

Total per municipis:
Sant Antoni de Portmany 180, Sant Joan de Labritja 24,
Sant Jordi de Ses Salines 150, Eivissa 367, Santa Eulàlia
des Riu 298, Santa Maria 65, Llucmajor 59, Alcúdia 68,
Artà 81, Calvià 318, Campos 63, Costitx 7, Font de Sa Cala
185, Felanitx 217, Inca 233, Manacor 342, Marratxí 492,
Montuïri 161, Muro 73; Palma 3325; Pollença 218,
Porreres 61, Sa Pobla 107, Santa Ponça 83, Sant Joan 165,
Santa Eugènia 22, Santa Margalida 194, Santanyí 212,
Sencelles 102, Sineu 40, Sóller 165, Alaior 56, Es Mercadal
34, Ferreries 44, Maó 383, Sant Lluís 53, Ciutadella 282;
total 8.959.
I els total de professionals d’Hospitals i Atenció Primària que
s’han vacunat fins al dia de la resposta és:
Mallorca
6.235
Menorca
771
Eivissa
1.002
Formentera
67
Total
8.075
Palma, 3 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 30/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a percentatge de persones vacunades contra la
COVID a les Illes Balears.
Com és sabut, de moment només estan autoritzades les
vacunacions en tres grups principals: usuaris de residències i
professionals sanitaris i sociosanitaris de primera i segona línia.
Aquest col·lectiu suposa 38667 persones, un 3,36% de la
població balear, segons padró (1.149.460 habitants). El dia 5
de gener s’havien vacunat 3558 persones (és a dir, una
cobertura de 15,97% de la població diana) mentre que a 31 de

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 31/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a subministrament de vacunes contra la COVID a
les Illes Balears.
Les dosis assignades són per comunitat autònoma i no per
illes.
Setmana 1
28 de desembre
Total subministrat 6.825

Setmana 2
04 de gener
Total subministrat 5.850

Setmana 3
11 de gener
Total subministrat 5.850

Setmana 4
18 de gener
Total subministrat 3.900
Per 6 dosis 4.680

Setmana 5
25 de gener
Total subministrat 5.850
Per 6 dosis 7.020
Palma, 3 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 32/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a percentatge de vacunes rebudes contra la COVID
a les Illes Balears que s'han de subministrar.
A 5 de gener s’havien rebut 12840 vacunes i administrat
3857 dosis, que suposa un 29,96%, i a dia 29 de gener de 2021,
dia de la resposta, les dades que tenim són: rebudes 30.210,
administrades: 25.359, que suposa un 85,64%.
Palma, 3 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 34/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteris de distribució per illes de la vacuna
contra la COVID.
El criteri de distribució de vacunes contra la COVID per
illes que segueix la Conselleria de Salut és l’establert pel
Ministeri en funció del nombre de persones per grup a rebre la
vacuna.
Palma, 3 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 35/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a distribució de vacunes contra la COVID per illes
de gener a abril de 2021.
No disposam d’aquesta informació perquè ni el Ministeri ni
les companyies subministradores de vacunes l’han facilitada.
Palma, 3 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 36/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a vacunació contra la COVID els caps de setmana.
Es vacunen els dies que són necessaris, siguin laborables o
festius, en funció de les dosis que tenim, i les dosis que ens
arriben.
Palma, 3 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 37/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a contractació de més personal per a la campanya
de vacunació contra la COVID.
En funció de les necessitats les plantilles s’adapten en tot
moment.
Palma, 3 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 38/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a calendari de vacunació contra la COVID.
El calendari que ha planificat la Conselleria de Salut per
vacuna a la població de Balears contra la COVID, ve
determinat pels calendaris definits pel Ministeri en funció de la
disponibilitat de vacunes comprades per la UE.
Palma, 3 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 39/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a previsió en relació amb el percentatge de
població vacunada l'estiu de 2021.
En funció de les dosis rebudes de vacunes, serà el més alt
possible.
Palma, 3 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 40/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a valoració del ritme de vacunació contra la
COVID.
Valoram positivament el ritme de vacunació contra la
COVID-19 que es duia a Balears a dia 5 de gener de 2021 a 26
de febrer es duia 63.991 dosis aplicades a totes les Illes de les
quals 21.598 persones estan vacunades completament. Per illes
en aquesta data tenim a Eivissa 6.476 dosis aplicades, 2.182
són persones vacunades completament.
A Menorca 5.401 dosis aplicades, 1.932 són persones
vacunades completament. A Formentera 339 dosis aplicades,
130 persones vacunades completament i Mallorca 51.765 dosis
aplicades i 17.354 persones vacunades completament.
Aquesta informació es dona diàriament a les notes de
premsa que es poden consultat a:
https://www.caib.es.pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/stro
ngpanstylecolor1c697dcovid-19-nbspspanla-conselleria-dstr
ongstornge-salut-i-consum-actustrongstrongalitza-la-informa
cioacute-referent-a-la-pandegravemia-de-sars-cov-2-a-les-ille
s-balearsstorng5
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 41/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a persones que realitzen controls sanitaris per
detectar casos COVID a ports i aeroports de les Illes
Balears.
Els controls als ports i aeroports de les Illes Balears es
realitzen personal de diferents naturalesa:
• Personal de serveis: control documental
• Personal sanitari: control sanitari
Donades les característiques dels llocs de feina, el personal
rota entre els ports i aeroports de cada illa, per aquest motiu no
es pot indicar el nombre de persones per ports i aeroports,
només per illa. Un altre punt a tenir en compte és que no tot el
personal, sobretot el sanitari, està contractat a jornada completa
donades les característiques dels punts a cobrir.
Illa

Personal serveis

Personal Sanitari

Mallorca

124

110

Menorca

30

40

Eivissa i
Formentera

49

70

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

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 42/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora de l'organització i planificació dels
controls per detectar casos de COVID entre els viatgers.
En els controls que realitza la comunitat autònoma, no hi ha
hagut tals queixes.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 43/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nombre de proves de detecció de COVID diàries
a ports i aeroports.
El nombre de proves ràpides d’antígens (PRAg) diàries
realitzades en els ports o aeroports de destí les Illes Balears
depèn del nombre de passatgers que hagin seleccionat aquesta
opció quan han emplenat el formulari de control sanitari (FCS).
El nombre de proves realitzades a les dates sol·licitades són
les següents:

05/01/2021

25/02/2021

Aeroport Palma

61

176

Aeroport Menorca

16

12

Aeroport Eivissa

28

44

Port Palma

14

28

Port Alcúdia

2

7

Port Ciutadella

2

1

Port Maó

2

0

Port Eivissa

11

13

Port Formentera

2

0

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

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 44/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proves per a la detecció de casos de COVID entre
els passatgers interilles.
En funció de com evolucioni la pandèmia es pot prendre la
decisió de realitzar controls sanitaris per detectar possibles
casos COVID-19 als viatgers interilles.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 50/21, del diputat Josep Melià
i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a inspecció mèdica d'Ibsalut (I).
La inspecció mèdica mai no ha pretès centralitzar la
inspecció mèdica a Palma. De fet en la relació de llocs de
treball, hi ha cinc àrees d’inspecció: Palma, Manacor, Inca,
Eivissa i Menorca. La inspecció de Palma, d’alguna manera és
la central, i les altres són àrees d’inspecció satèl·lits.
Cadascuna té el seu funcionament actual i seguirà així per raó
d’acostament al ciutadà. Des d’abans de les transferències ha
estat així.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 51/21, del diputat Josep Melià
i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a inspecció mèdica d'Ibsalut (II).
Alguns pacients que ens sol·liciten citar en aquestes àrees
són vists a Palma, quan la situació ho requereix. Són pocs, però
aquestes àrees continuen obertes amb els administratius i amb
moltes consultes telefòniques. Els recursos mèdics estan
concentrats a Palma per raons òbvies.
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Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 56/21, del diputat Josep Melià
i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a inspecció mèdica d'Ibsalut (VII).
Ha estat una acció molt positiva.

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

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 52/21, del diputat Josep Melià
i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a inspecció mèdica d'Ibsalut (III).
Els centres d’inspecció d’Inca i Manacor, romandran oberts
al públic amb les seves funcions i personal com sempre. La
inspecció d’Inca al gener-febrer d’enguany es trasllada al
Carrer Joan d’Àustria d’Inca que li adjudica l’hospital.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AW)
A la Pregunta RGE núm. 53/21, del diputat Josep Melià
i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a inspecció mèdica d'Ibsalut (IV).
En inspecció mèdica veiem pacients diàriament. Se citen
per criteri mèdic inspector, determinats pacients que sol·liciten
algunes mútues i els metges de família. El que hem deixat de
veure són les propostes d’alta de les mútues, que contestem
amb els informes que ens envien els facultatius d’aquestes. En
aquests moments, estam assumint totes les baixes, parts de
confirmació i altes de la COVID de la CCAA, no podem tenir
les visites presencials com abans. Quan disminueixi la pressió
COVID tornarem a la normalitat.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 54/21, del diputat Josep Melià
i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a inspecció mèdica d'Ibsalut (V).
Les baixes laborals per COVID-19 les fa inspecció mèdica
envers dels metges d’atenció primària per facilitar la tasca a
una professionals amb molta tasca assistencial.

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

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 136/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a protocol en relació amb la variant britànica del
SARS-COV-2.
No existeix cap protocol específic per la detecció de casos
amb infecció de la variant britànica, sinó que és el mateix
protocol de vigilància independentment de la variant.
L’única manera de confirmar una infecció per la variant
britànica, passa per la seqüència del virus.
Des del Servei de Microbiologia de l’Hospital de Son
Espases, s’està fent feina en aquest sentit.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 137/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a contagis de la variant britànica del SARS-COV-2
a les Illes Balears.
El 14 de gener del 2021 la Unitat de Genòmica Microbiana
del Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari de Son
Espases ha localitzat 25 casos del llinatge B.1 1.7 (variant
britànica) dels SARS-COV-2 entre les desenes de mostres
analitzades en els darrers 22 dies per ser sospitoses. Són
concretament 16 casos corresponents a Mallorca i altres 9 a
l’illa d’Eivissa, provinents de sospites per haver estat
recentment en el Regne Unit o perquè el resultat de les PCR
deixava entreveure una possible relació.
Els responsables del Servei de Microbiologia de l’Hospital
de Son Espases calculen que menys d’un 5% dels casos
registrats durant les dues setmanes en les que varen recollir les
mostres estan provocats per aquesta variant.
El departament d’Epidemiologia de la Direcció General de
Salut Pública, per la seva banda, ja ha rebut la informació
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remesa pel laboratori de Son Espases i procedeix a estudiar a
fons aquests casos.
El Ministeri de Sanitat va informar el dimarts 26 de gener
de 267 casos de la variant britànica en el nostre país, dels quals
25 són a Balears, hi ha advertit l’important increment que s’ha
detectat en qualque comunitat autònoma.
Així consta en l’actualització del document “Circulación de
VOC 202012/01 (B.1 1.7) y otras variantes de SARS-COV-2
de interés para la salud pública en España”.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 139/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a estratègia de la Conselleria de Salut
i Consum per a la campanya de vacunació de la COVID-19
a les Illes Balears per a les fases 2 i següents.
El Servei de Salut disposa de personal format per dur
endavant aquestes tasques.
Palma, 5 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 140/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a estratègia de la Conselleria de Salut
i Consum per a la campanya de vacunació de la COVID-19
a les Illes Balears per a les fases 2 i següents (2).
El Govern és conscient i coneix el nombre de professionals
del que disposa i en cas de necessitat, es formaria als
professionals necessaris.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 145/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a mesures del Govern de les Illes
Balears respecte de la decisió negativa que pugui adoptar
qualsevol usuari de vacunar-se de la COVID-19.
És vital assegurar-se que les persones tenguin la informació
adequada, sobre l’eficàcia i seguretat de la vacuna per
protegir-se de la COVID-19 i tenir la llibertat de prendre una
decisió. El Govern incentivarà al màxim la vacunació.

No podem oblidar que també, hi ha una part de
responsabilitat individual, el que com a individus que podem
fer per protegir-nos a nosaltres mateixos i a les persones que
ens envolten.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 146/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a pla de rescat del sector turístic i l'ús
dels fons europeus.
D’acord amb l’expedient 110/2020 relatiu a la contractació
d’un servei extern de suport en l’elaboració de l’Estratègia de
Resiliència per a les Illes Balears i els projectes turístics en el
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en el
marc de l’instrument “Next Generation”, les tasques que ha de
realitzar l’adjudicatari d’aquest contracte són les següents i així
consta en la invitació pública de presentació d’ofertes:
• Suport en la recopilació d’informació i documentació sobre
els projectes.
• Suport en la redacció de l’Estratègia de Resiliència i la
documentació necessària.
• Suport en la coordinació de reunions amb les entitats
involucrades.
• Capacitat de resposta ràpida en alguna tasca amb caràcter
d’urgència.
• Capacitat de resposta davant alguna tasca imprevista però
necessària.
Per tant, aquestes són les tasques que l’adjudicatari ha
desenvolupat del 24 de novembre fins al dia d’avui.
La contractació de la consultora és per a un servei
d’assistència tècnica, treball que no fa ni Fundació Impulsa ni
les altres entitats que s’esmenten en la pregunta.
Palma, 17 de març 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 220/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a creació de la comissió prevista a
l'apartat 3 de la disposició addicional 1 del Decret llei
8/2020 i de la Llei 2/2020.
El Govern de les Illes Balears té previst aprovar aquest
Decret en el proper Consell de Govern.
Palma, 17 de març 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez
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Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 225/21, del diputat Sergio
Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a compensacions i mesures econòmiques
als comerços i al sector de la restauració davant el seu
tancament per les mesures de la COVID-19.
El 15 de gener es va anunciar per part del GOIB el Pla
d’Ajuts d’Acompanyament als sectors més afectats, entre el que
destacaven el comerç i la restauració per ser dues de les
activitats més castigades per les restriccions sanitàries i la
paràlisi del turisme internacional.
Aquest pla estava dotat de 110M€ en ajudes directes,
bonificacions fiscals i accés a finançament barat via ISBA.
Entre d’altres:
• 30M€ d’ajuts directes, cofinançats entre el Govern i els
consells insulars dirigits específicament a establiments del
sector de la Restauració, empreses esportives amb espais
tancats i les seves cadenes de valor.
• 30M€ d’ajuts directes, cofinançats entre el Govern i els
ajuntaments, dirigits a tots els sectors també afectats per les
restriccions con són el comerç, l’oci infantil o el transport.
• Nova línia ISBA 2021. S’injecten 50M€ per facilitar
l’accés a liquiditat per part de les empreses, amb
disponibilitat per afegir-hi 50M€ quan s’esgoti la dotació
inicial.
A més, s’està tramitant els ajuts específics al sector de la
restauració: 12M€ dividits entre la subvenció per a l’adquisició
de purificadors d’aire (5M€) i l’ajut fruit de la col·laboració
amb el Consell de Mallorca i el Govern per a frenar l’impacte
de les mesures restrictives a l’illa (7M€).
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BI)
A les Preguntes RGE núm. 233 a 238/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a cessió d'immobles de grans tenidors (I a VI).
Com ja saben vostès, la Llei 5/2018, de l’habitatge de les
Illes Balears va entrar en vigor el dia 27 de juny de 2018, però
l’obligació de registrar els habitatges desocupats per part dels
grans tenidors donava un termini de 3 mesos, pel qual podien
registrar-los fins a finals del mes de setembre d’aquest mateix
any.
En paral·lel, es va iniciar el desenvolupament del decret que
havia de regular la situació de la desocupació, el registre, el
procediment de cessió i el procediment del lloguer dels
habitatges aconseguits per aquesta via, sent aprovat aquest, el
10 de maig de 2019.
Atesa la complexitat jurídica, administrativa i econòmica
dels expedients expropiatoris, al Decret llei 3/2020, de 28 de
febrer, de mesures urgents en matèria d’habitatge, va afegir
noves eines per controlar l’activitat dels grans tenidors, a més
d’endurir el règim sancionador que els és d’aplicació. La
primera selecció d’habitatges va decaure, ja que l’estat
d’alarma va suposar la suspensió dels terminis administratius
fins a l’1 de juny de 2020. El Govern de les Illes Balears va fer
una nova selecció d’habitatges que ha conclòs a 2021, amb la
signatura de la primera resolució per l’expropiació d’ús
temporal de 56 habitatges de grans tenidors; 27 habitatges a
Mallorca, 23 habitatges a Menorca i 6 habitatges a Eivissa.
Palma, 8 de març 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Palma, 15 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BJ)

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 232/21, de la diputada Gloria
Pilar Santiago i Camacho, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a falta de personal sanitari a Eivissa.
La manca de personal és un problema general a tot l’estat
espanyol. A les Illes Balears s’han posat en marxa les següents
mesures:
• Pla de fidelització i consolidació. Desenvolupament
oposicions.
• Implantar carrera professional.
• Incrementar nombre de professionals en formació.
• Recuperació drets perduts.
I concretament en el cas d’Eivissa, s’ha recuperat el plus
d’insularitat.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

A la Pregunta RGE núm. 241/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actualització de dades de la
campanya 2019-2020 a la Taula 13 del Ministeri sobre
cobertures de vacunació enfront de la grip.
Tramesa de dades de grups d’edat 2018-2019: 19 de gener
de 2019.
Actualització amb dades per grups de risc (embarassades i
professionals sanitaris): 31 de maig de 2019).
El Ministeri sol·licita les dades provisionals al final de la
campanya (finals de gener) i les definitives en el mes de maig.
La Conselleria recull les dades registrades directament a la
història clínica electrònica d’Atenció Primària de l’Ibsalut
(ESIAP) i realitza una revisió manual dels registres de les
vacunacions fetes a hospitals, residències geriàtriques i altres
institucions tancades, serveis de prevenció de riscos laborals i
mutualitats, i un posterior bolcat semimanual d’aquestes dades
a l’ESIAP. Finalment, a partir de tots els registres vàlids, es
calculen les cobertures.
A la temporada 2020-2021 s’ha implementat un mòdul de
registre online per registrar amb més seguretat i facilitar les
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vacunacions realitzades fora de l’àmbit de l’AP-IBSALUT, que
s’està implantant dins aquest àmbit. Hi ha, a més, un grup de
seguiment per avaluar la campanya i millorar, entre d’altres
aspectes, el registre de les vacunacions efectuades.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 248/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a centres hospitalaris de la xarxa de
salut privada que han realitzat cirurgies derivades des del
Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2020.
Els centres hospitalaris de la xarxa privada als que el Servei
de Salut ha derivat pacients en llista d’espera són els següents:

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 245/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a caducitat d'expedients sancionadors
oberts a l'entitat Salinera Española SA per actuacions al
Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa.
Sí.
Palma, 3 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 246/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a prescripció d'expedients
sancionadors oberts a l'entitat Salinera Española SA per
actuacions al Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa.
La prescripció de les infraestructures és la que estableix la
Llei. Alguns dels expedients de Salinera Española són
infraccions urbanístiques i, per tant, es desconeix el règim de
la prescripció d’aquestes, de les quals n’és competent
l’administració local.
Respecte la prescripció de les infraccions en matèria
d’espais de rellevància ambiental, aquesta està regulada a la
Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació d’espais de
rellevància ambiental (LECO). Quant al còmput del termini de
prescripció, l’article 30 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del
règim jurídic del sector públic determina l’inici en funció del
dia en què la infracció s’ha comès i de si es tracta d’infracció
continuada o no. Per tant, atesa la diferent casuística que es pot
donar i la manca d’informació sobre aquest extrem a aquests
expedients, no és possible donar resposta en els termes
estrictament sol·licitats.
Palma, 3 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

1. Dins l’Acord Marc núm. 466/17 es tramitaren una sèrie de
contractes derivats amb data de finalització 31/12/20; els
adjudicataris foren el Grupo Quirón, Policlínica Miramar,
Clínica Juaneda, Hospital General de Muro i Hospital de
Llevant. L’activitat realitzada es detalla a continuació:
a) Intervencions de cirurgia menor ambulatòria de
l’especialitat de Dermatologia: 21 intervencions
b) Ecocardiogrames: 202 proves
c) Ecografies: 496 proves
d) Electromiografies: 158 proves
e) Espirometries: 158 proves
f) RMN: 196 proves
g) TAC: 289 proves
2. L’Hospital Son Llàtzer va realitzar, al 2020, 32
intervencions de traumatologia, amb facultatius propis, a les
instal·lacions de Mutua Balear.
3. L’Hospital de Manacor va realitzar, al 2020, 27
intervencions de cirurgia i 77 intervencions de
traumatologia, amb facultatius propis, a les instal·lacions de
l’Hospital de Llevant.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 285/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
empresa adjudicatària del servei de seguretat de l'Hospital
Mateu Orfila.
L’empresa adjudicatària del servei de seguretat de
l’Hospital Mateu Orfila és l’empresa TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A. El final de la pròrroga actual derivada
d’Acord Marc CC 1/2017 AM (SSCC PR 504/20) és el 31de
juliol de 15 de 2022.
Palma, 5 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 286/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
capacitació lingüística del personal del servei de seguretat
de l'Hospital Mateu Orfila en el plec de condicions del
contracte.
El contracte de servei de vigilància i seguretat de l’Hospital
Mateu Orfila (SSCC PD 359/18) es va adjudicar mitjançant un
contracte derivat de l’Acord Marc de la Central de Contractació
de la CAIB (CC 1/2017 AM).
La clàusula 9.3 del PPT exigeix a l’empresa contractista
garantir formació de conformitat amb la normativa de seguretat
privada.
I com a mínim s’obliga a una pla de formació anual de 20
hores distribuïda com a mínim en els següents blocs temàtics:
• Procediments d’actuació: control d’accessos. Control de
persones. Protecció d’edificis.
• Deontologia professional i atenció ciutadana: principis
d’actuació. Dignificació del sector. Relacions amb els
ciutadans.
• Relacions amb els Cossos i Forces de Seguretat.
• Primers auxilis.
Palma, 5 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 287/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
queixes per manca d'atenció en català al Servei de Salut.
No tenim registrada cap queixa a la nostra aplicació QSSI,
relacionada amb aquesta qüestió concreta que sol·liciten.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 291/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a nombre i
percentatge d'establiments turístics a Balears que formen
part del model del "tot inclòs".
La sentència 532/2016 del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears de data 11 d’octubre de 2016 va declarar nul
el títol II del Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis
generals i directrius de coordinació en matèria turística; de
regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació
del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de
les empreses i dels establiments turístics, dictat en
desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de
les Illes Balears.
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L’article 10 del decret 20/2015 establia l’obligació de
registre diferencial dels establiments que ofereixen pensió
completa integral. Com l’article esmentat està inclòs en el títol
II ha quedat anul·lat i ha deixat de tenir efectes. Per tant, ja no
existeix una obligació per les administracions de mantenir una
inscripció diferenciada ni una obligació de comunicació per
part dels establiments turístics que ofereixen pensió completa
integral.
No obstant això i a títol orientatiu, es disposa de la data del
15,20% sobre el total de la planta d’establiments d’allotjaments
turístics que ofereix la pensió completa integral a l’illa de
Mallorca.
Palma, 3 de març 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
BR)
A les Preguntes RGE núm. 292 a 391 i 590 a 957/21, del
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relatives a mesuradors de CO2 per
conèixer els nivells de ventilació a les aules.
Els dies 13 de novembre i 9 de desembre es realitzaren les
resolucions per a la transferència a tots els centres educatius de
les Illes Balears del finançament necessari per a l’adquisició de
mesuradors de CO2 i filtres HEPA.
S’ha fet arribar als centres educatius públics i concertats
una remesa de 100€ per cada aula + 2 espais extra del fons
COVID, per a l’adquisició de mesuradors de CO2 per a totes les
aules i espais comuns, a més d’alguns filtres HEPA.
En total s’han invertit 1,2 milions d’euros (850.000€ en
centres públics i 350.000€ en centres concertats).
Pel que fa als centres educatius d’educació infantil de
primer cicle, han rebut ajuts per a l’adquisició de mesuradors
de CO2 els quatre que són competència del Govern. Els centres
educatius privats no concertats no han rebut ajuts per a
mesuradors de CO2.
Palma, 17 de març 2021
El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
BS)
A les Preguntes RGE núm. 958 a 993/21, del diputat
Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOXActua Baleares, relatives a nombre de suïcidis a les Illes
Balears.
Atesa la situació actual derivada de la pandèmia, sols es
disposa del nombre total de defuncions a les Illes Balears,
degudes a morts per suïcidi del període comprés entre gener a
maig de 2020, que va ser de 32.
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Palma, 5 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 994/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a data de finalització
de la campanya de vacunació contra la COVID-19 a la
nostra comunitat.
La Conselleria de Salut té previst que finalitzi la campanya
de vacunació contra la COVID-19 a la nostra comunitat, quan
la Unió Europea hagi enviat les dosis suficients per a poder
immunitzar tota la població. Tenim la capacitat d’administrar
tantes vacunes com arribin.
Palma, 5 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 1034/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a cost de les
xeringues d'un mil·límetre que han substituït a les de tres
mil·límetres adquirides prèviament per a la vacunació
contra la COVID-19.
S’han adquirit 1.000.000 de xeringues de 3ml, per un
import de 32.000€ i 1.250.000 xeringues d’1ml per un import
de 60.282,50€. Tots dos són materials d’ús habitual en el
Servei de Salut per la qual cosa la substitució d’una per l’altra
no suposa cost afegit.
Palma, 5 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BV)
A les Preguntes RGE núm. 1038 i 1039/21, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a nomenament de personal eventual
de la Conselleria de Salut i Consum en data 12 de gener de
2021 anunciat al BOIB núm. 6 de 14/01/2021 en lloc
d'assessor tècnic (1 i 2).
Arran de la pandèmia de COVID-19 que vivim des de fa
més d’un anys, i la necessitat de donar resposta a la creixen
demanda d’informació parlamentària, institucional, mediàtica
i per part de la ciutadana, l’equip de persones amb les que
comptava a principi de legislatura la Conselleria de Salut i
Consum s’ha hagut de dimensionar.
Per posar-ne un exemple únicament, durant el primer any de
pandèmia, com a responsable de la Conselleria de Salut i
Consum he hagut de respondre a 3.800 preguntes
parlamentàries per escrit i més de 80 en ple, i he realitzat

personalment 10 compareixences en ple o en comissió. A més,
hem hagut de gestionar diverses proposicions no de llei. D’una
altra banda, la Conselleria ha convocat més de 200 rodes de
premsa, ha emès més de 600 notes de premsa i ha gestionat per
als mitjans de comunicació centenars d’entrevistes de portaveus
i professionals sanitaris. Des del gabinet de la consellera, hem
tramitat gairebé 800 expedients, amb diferents peticions per
part d’entitats, col·lectius, etc. El Sr. Iñan participa de totes
aquestes tasques.
Calia comptar amb una persona formada en Comunicació,
amb experiència en gabinets de comunicació polítics, polivalent
i amb total dedicació horària, que pogués donar suport a les
àrees més necessàries de gestió directa de la conselleria.
Atès que es considera que el nomenament del Sr. Iñan va en
la línia de reforçar l’equip per tal d’atendre les demandes
d’informació, no s’ha previst cap cessament.
Palma, 5 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BW)
A la Pregunta RGE núm. 1041/21, de la diputada Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a nombre de
treballadors que té l'Institut Balear de la Natura
(IBANAT).
L’RLT de l’IBANAT són: 463 llocs de treball, més 69
treballadors contractats per a la campanya COVID, més 61
treballadors/eres de tallers d’ocupació.
Palma, 3 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 1042/21, de la diputada Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a categories
professionals dels treballadors de l'Institut Balear de la
Natura (IBANAT).
Grup A Categoria professional
1. Facultatiu Superior
Grup B Categoria professional
1. Facultatiu Tècnic
Grup C Categoria professional
1. Administratiu
2. Ajudant Tècnic
3. Operador de comunicacions
4. Capatàs en cap
5. Capatàs
6. Conductor
7. Mecànic
8. Mecànic Naval
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9. Encarregat de refugis
10. Patró d’embarcacions
11. Guia del Parc Nacional de Cabrera
12. Informador Centre de Recepció/Interpretació
13. Naturalista
14. Agrícola Ramader
15. Hostaler
Grup D Categoria professional
1. Auxiliar Administratiu
2. Auxiliar Facultatiu
3. Treballador forestal/biodiversitat
4. Vigilants
Grup E Categoria professional
1. Ordenança
2. Personal neteja
Palma, 3 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 1043/21, de la diputada Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a distribució
geogràfica dels treballadors de l'Institut Balear de la
Natura (IBANAT).
L’Institut Balear de la Natura compta amb una Relació de
Llocs de Treball (RLT) amb 472 places, de les quals 463 estan
dotades. La distribució de treball de les places dotades és la
següent:
Andratx 1, Artà 6, Binifaldó 2, Eivissa 58, Es Mercadal 42,
Formentera 7, Inca 101, Lluc-Escorca 5, Mallorca (reforç
de campanya) 33, PN Cabrera 20, Dragonera 4, PN de
Llevant 13, PN Mondragó 9, PN Albufera 15, PN Albufera
des Grau 8, PN Ses Salines 11, Palma 120, RRNN Es
Vedrà 2, Son Real 6.
Actualment hi ha actius 5 tallers d’ocupació amb la següent
distribució per illes: Formentera 11, Mallorca 49.
En aquests moments hi ha contractades 69 persones per a la
campanya COVID, amb categoria professional de treballador
forestal i amb la següent distribució per illes: Mallorca 56,
Menorca 6, Eivissa 5, Formentera 2.
Palma, 3 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 1051/21, del diputat Sergio
Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a partida pressupostària sobre les ajudes
al sector de la restauració.
La partida a la qual s’imputen les ajudes a la restauració, és
la 12801/G/413G01/77000/00.
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Palma, 15 de març 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 1089/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a raons i criteris del baix nombre de
dosis de vacunes assignades a les Illes Balears pel Ministeri
de Sanitat.
Les Illes Balears disposa de les vacunes d’acord amb el
mateix barem que la resta de l’Estat, i amb aquest punt no hi ha
cap tipus de reivindicació.
Adjuntam l’estratègia de vacunació a Espanya, que va
treure el Ministeri de Salut
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/24.
11241120144431769.pdf
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CB)
A la Pregunta RGE núm. 1097/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a protocol amb les dosis sobrants de les vacunes
COVID.
Actualment quan hi ha dosis sobrants de les vacunes
COVID vacunam a majors de 80 anys.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CC)
A la Pregunta RGE núm. 1109/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a mancança de recursos humans, de
personal sanitari suficient i necessari en el Servei de Salut
de les Illes Balears per a les àrees sanitàries d'Eivissa i
Formentera.
A més de les mesures explicades en múltiples ocasions: com
recuperar els drets perduts durant la crisi econòmica de l’any
2008 (pagues extres, ajudes socials, etc...), contribuir a l
millora de les seves condicions laborals dels treballadors:
carrera professional, augment del preu de l’hora de guàrdia del
personal mèdic, superposició de la jornada del personal
d’infermeria, estabilització de les plantilles, pagament de les
guàrdies a les dones embarassades.. etc. desplaçar des de
Mallorca els professionals sanitaris.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació

gerències/direcció dels hospitals i centres d'Atenció
Primària del Servei de Salut de les Illes Balears (2).

CD)
A la Pregunta RGE núm. 1116/21, del diputat Jesús
Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a personal/càrrecs direcció-gerència de l'Hospital
Mateu Orfila i personal de l'equip directiu del Servei Públic
de Menorca en relació amb la vacunació COVID-19, a data
21 de gener de 2021.
Es té constància que s’estan seguint els protocols establerts.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CE)
A la Pregunta RGE núm. 1119/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a dosis de vacunes COVID-19
denominades "romanents/sobrants".
El nombre de vacunes sobrants és mínim i s’administra al
personal de vacunació que és personal de primera línia. Quan
es comenci amb el grup de grans dependents i pugui sobrar
qualque vacuna, es cridarà als majors de 80 anys perquè es
puguin desplaçar als centres de salut i sigui administrada.

Ens consta que se segueixen els protocols establerts.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CH)
A la Pregunta RGE núm. 1123/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a criteris de vacunació enfront de la
COVID-19 establerts des de la Conselleria de Salut i
Consum per al personal directiu integrant de les
gerències/direcció dels hospitals i centres d'Atenció
Primària del Servei de Salut de les Illes Balears (1).
Els criteris que estableix la Conselleria de Salut i Consum
són els que estan definits en l’estratègia del Ministeri de Salut
i les seves actualitzacions
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPr
omo c io n/vacuna c iones/covid19/docs/COVID-19
Actualizacion2 EstrategiaVacunacion.pdf
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

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

Ordre de Publicació
CI)
Ordre de Publicació
CF)
A la Pregunta RGE núm. 1120/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vacunació COVID-19 a data 21 de
gener de 2021.
Des de la Conselleria de Salut i Consum s’estan seguint tots
els protocols establerts en l’estratègia de vacunació del
Ministeri de Sanitat, així com indica també en les posteriors
actualitzacions.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPr
omocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19
Actualizacion2 EstrategiaVacunacion.pdf
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CG)
A la Pregunta RGE núm. 1122/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a criteris de vacunació enfront de la
COVID-19 establerts des de la Conselleria de Salut i
Consum per al personal directiu integrant de les

A la Pregunta RGE núm. 1126/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a motius pels quals el gerent de l'Hospital Mateu
Orfila ha rebut la vacuna contra la COVID-19 abans que
ho hagin fet tots els professionals sanitaris de primera línia.
El Servei de Salut considera que els equips directius de les
gerències estan inclosos en la penúltima categoria de la llista
del grup 2 (personal de primera línia en l’àmbit sanitari i
sociosanitari) per la seva condició de “Personal sanitari de salut
pública que treballa a la gestió directa de la pandèmia i en
funció del seu risc d’exposició “ja que són els responsables
últims de la reorganització dels centres per afrontar la
pandèmia i treballen en un context d’alta exposició a virus. La
cronologia de la vacunació en cada gerència l’estableix el
servei de Prevenció de Riscos Laborals.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
CJ)
A les Preguntes RGE núm. 1131 a 1135/21, de la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a ajudes per a l'adquisició
d'aparells de purificació d'aire (1 a 5).
A dia 17 de febrer hi ha 1.785 reserves de torn, les quals
s’han materialitzat en 916 sol·licituds.
A dia 17 de febrer, de les 916 sol·licituds, se n’han concedit
561.
També a dia 17 de febrer hi ha 29 sol·licituds denegades,
totes elles per estar duplicades.
El percentatge d’ajudes concedides en relació a les
sol·licituds, és d’un 62%.
Finalment, l’import de cada una de les ajudes, oscil·la entre
els 450 i els 800€, el que suposa una mitjana de 625€.
Palma, 5 de març 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
CK)
A les Preguntes RGE núm. 1141 a 1153/21, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a alts càrrecs, personal directiu i
personal eventual de les conselleries, de Presidència, de
Vicepresidència i d'Ibsalut i dels ens instrumentals
dependents que han rebut la vacuna contra la COVID-19.
Cap alt càrrec, personal directiu i personal eventual de les
conselleries que pertanyen al Govern de les Illes Balears, o
algun dels ens instrumentals que en depenen, no han rebut
alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a dia 22 de gener
de 2021, a excepció del subdirector de Cures i la subdirectora
d’Atenció a la cronicitat, coordinació sanitària i malalties poc
freqüents del Servei de Salut, el gerent d’Atenció Primària, la
directora d’Infermeria de Primària i la subdirectora
d’Infermeria que es varen vacunar dia 27 de desembre a la
Residència dels Oms amb altres professionals, per la seva
condició de personal vacunador i per aprofitar dosis sobrants
en absència d’alguns usuaris citats.
Palma, 5 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CL)
A les Preguntes RGE núm. 1154 a 1160/21, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a alts càrrecs, personal directiu i
eventual dels hospitals d'Eivissa, de Formentera, d'Inca, de
Menorca, de Manacor, Son Llàtzer i Son Espases que han
rebut la vacuna contra la COVID-19.
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Al Servei de Salut, no hi ha cap alt càrrec vacunat. El Servei
de Salut considera que els equips directius de les gerències
estan inclosos en la penúltima categoria de la llista del grup 2
(personal de primera línia en l’àmbit sanitari i sociosanitari) per
la seva condició de “Personal sanitari de salut pública que
treballa a la gestió directa de la pandèmia i en funció del seu
risc d’exposició” ja que són els responsables últims de la
reorganització dels centres per afrontar la pandèmia i treballen
en un context d’alta exposició a virus, els directius queden
inclosos en un llistat global del personal de primera línia, que
no resulta possible extreure dades particulars sense vulnerar la
LOPD. La cronologia de la vacunació en cada gerència
l’estableix el Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CM)
A la Pregunta RGE núm. 1164/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a personal que ha estat vacunat de la
primera dosi de COVID-19 als serveis dependents de la
Conselleria de Serveis Socials i Esports del GOIB.
El personal que pertany al grup 1 de l’estratègia de
vacunació enfront de COVID-19, i que desenvolupa la seva
tasca assistencial en les residències gestionades directament per
aquesta Conselleria a través de la Fundació d’Atenció i Suport
a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal: Sa
Serra, Can Blai i Can Raspalls.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CN)
A la Pregunta RGE núm. 1211/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a estratègia de vacunació enfront de
la COVID-19 a Espanya, aplicació a la CAIB (1).
Es desenvoluparà seguint el protocol aprovat en la Comissió
de vacunes de Salut Pública, el moment en què es disposi de les
vacunes.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CO)
A la Pregunta RGE núm. 1212/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a estratègia de vacunació enfront de
la COVID-19 a Espanya, aplicació a la CAIB (2).
No s’ha establert un calendari específic per categoria
professional i destinació sinó exclusivament pels grups definits
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en l’Estratègia de vacunació contra la COVID-19 a Espanya.
Els grups 2 i 3 es van iniciar el 13 de gener i continuen a data
actual.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CP)
A la Pregunta RGE núm. 1245/21, de la diputada Joana
Aina Campomar i Orell, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a dades sobre proves i vacunacions de la
COVID-19 al municipi de Pollença.
Actualment no és possible quantificar totes les persones
vacunades al municipi de Pollença, perquè no totes hi
resideixen (per exemple, professionals que viuen fora) i les
nostres bases de dades estan organitzades en funció del
municipi de residència. Això serà més fàcil de calcular quan
comenci la vacunació a població general.
En les dues residències de Pollença (Sant Domingo i
Seniors Pollença) s’han posat un total de 159 primeres dosis i
un total de 48 segones dosis.
No tenim constància de cap vacunació o proves periòdiques
fora dels grups previstos pels protocols (personal sanitari o
sociosanitari o resident) donat que els llistats són remesos a
l’Ibsalut pels mateixos centres.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CQ)
A la Pregunta RGE núm. 1246/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a resposta a les reivindicacions del
personal sanitari d'Eivissa.
El personal d’Eivissa va recuperar el plus de fidelització
suspès des del 2012, a la legislatura passada, per evitar la
situació de precarietat laboral i es puguin anar a cercar altres
opcions laborals en l’àmbit de la sanitat a altres comunitats
autònomes, s’han convocat processos d’estabilització
d’ocupació.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CR)
A les Preguntes RGE núm. 1254 a 1257/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a taronja "canoneta".
1. Sí. El registre de la marca taronja “canoneta” es va fer per
part de l’empresa Fet a Sóller l’any 2018: Classe 31 Marca N

3625715 (Fruita fresca). L’empresa va registrar la marca amb
la intenció de protegir el patrimoni agroalimentari de Mallorca,
i per això, en el seu moment, ja va oferir a la Conselleria la
seva cessió.
El Registre com a marca en l’Oficina de Patents i Marques
d’una varietat vegetal registrada en el Registre de Varietats
Comercials o Varietats Locals no està permès per llei. No
obstant això, en aquest cas va ser possible perquè en la data en
què es fa efectuar aquest registre de marca (2018), la varietat
no havia culminat el procés de registre varietal en l’Oficina
Espanyola de Varietats Vegetals, dependent del Ministeri
d’Agricultura. Aquest procés va finalitzar el 2019.
Aquest registre està regulat pel Reial Decret 170/2011, d’11 de
febrer, pel qual s’aprova el Reglament general del registre de
varietats comercials i es modifica el Reglament general tècnic
de control i certificació de llavors i plantes de viver. Aquest
reglament té per objecte regular el règim jurídic del Registre de
Varietats Comercials, en desenvolupament del que s’estableix
pel títol II de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i
plantes de viver i de recursos fitogenètics d’espècies vegetals.
Una vegada coneguda aquesta situació a causa d’un segon
procés de registre de la marca a nivell europeu, la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació es va personar en el
procediment i, en converses amb les diferents parts, va acordar
cercar una solució activant de nou la cessió de la marca a la
conselleria. No obstant això, vist l’expedient i tots els informes
disponibles, des dels Serveis Jurídics de la Conselleria
d’Agricultura es va analitzar, en primer lloc, la possibilitat de
sol·licitar la nul·litat de la marca. Vist que no era possible
aquest procediment, s’ha tornat a recuperar el procés de cessió.
Una marca és un bé patrimonial que es regula per la Llei de
Patrimoni de les Illes Balears. Per tant, la cessió es fa de
l’empresa al Govern de les Illes Balears, i la Conselleria
d’Hisenda, en concret la DG de Patrimoni, és la responsable de
seguir el procediment. Aquest procediment està regulat i s’ha
iniciat. Per això, la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia
i Desenvolupament Rural elabora els informes tècnics que
serveixen de base a l’informe administratiu de cessió. En aquest
moment s’està culminant la tramitació d’aquest expedient.
2. En el moment que la Direcció General de Patrimoni
comprovi tots els informes i documents que formen part de
l’expedient i es doni curs a través de la Conselleria d’Hisenda,
al Consell de Govern. En aquest moment, es formalitzen en
escriptura notarial la cessió i posterior registre.
3. La cessió de la marca “canoneta” obre un segon
procediment. Sobre la base de la descripció varietal,
s’elaborarà un protocol d’ús de la marca, la qual cosa implica
un protocol de control, que serà assumit per l’IQUA. Una
vegada aprovat el protocol d’ús de la marca, l’IQUA integrarà
els controls dins el Pla de Control que elabora tots els anys, i
que és remès tant al Ministeri d’Agricultura com aprovat per la
pròpia Conselleria. En aquest Pla de Control s’estableixen les
inspeccions previstes sobre aquest producte.
4. En aquest moment és massa prest per definir quines seran
les sancions, però en tot cas estaran dins els marges que són
habituals per a aquest mateix tipus d’infraccions.
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Palma, 19 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CS)
A la Pregunta RGE núm. 1299/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a trasllat de pacients COVID-19
d'Eivissa a Mallorca per a ingrés hospitalari.
Els malalts de la COVID-19 en UCI generalment estan
sedats; les visites es poden realitzar diàriament, a través d’un
cristall. Les visites a pacients que estan en una unitat
d’hospitalització, es poden realitzar seguint un procediment
segur que s’ha establert durant la pandèmia.
El personal facultatiu de l’UCI informa diàriament sobre
l’evolució del malalt a un familiar; es tracta de crear un vincle,
personalitzar la informació i generar confiança mútua, una cosa
especialment important donada la distància física entre els
familiars i el pacient i el seu equip assistencial.
El Servei de Salut disposa de prestacions per a tots els
usuaris (pacients i acompanyants) residents a Menorca, Eivissa
i Formentera que necessiten desplaçar-se a l’Hospital Son
Espases. El suport material a aquests desplaçaments inclou:
trajectes amb avió, allotjament i manutenció a mitja pensió.
En aquesta situació en particular, des del dia 28 de gener
(data dels primers trasllats a UCI) l’Hospederia de l’Hospital
ha reservat habitacions i les ha posat a disposició dels familiars.
Personal d’Atenció a l’Usuari de Son Espases manté contacte
permanent amb els afins d’aquests pacients, l’objectiu és que se
sentin acompanyats i també informar-los respecte a aquestes
prestacions.
La primera sol·licitud d’allotjament d’un familiar es va
rebre el dia 8 de febrer; arriba a Mallorca el dia 9 i a partir de
llavors s’allotjarà en l’hospederia.
El Servei d’Atenció a l’Usuari de l’Hospital Son Espases
compta amb 2 infermeres per donar suport a aquestes famílies,
ja sigui mentre romanen en les seus domicilis (alguns contactes
estrets de moment estan confinats) o quan decideixen
traslladar-se a Mallorca.
El mateix servei ha establert un programa de suport
psicosocial als pacients de la COVID-19 que inclou
l’organització de visites supervisades perquè es realitzin en
condicions de seguretat i
també de sessions de
videoconferències a través de tauletes, així com atenció
psicològica per als usuaris que ho sol·licitin.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
CT)
A la Pregunta RGE núm. 1300/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vacunació de la COVID-19 del
personal d'emergències i urgències.
Sempre segons el que dictamini el protocol aprovat pel
Ministeri a través de la ponència de vacunes de la DG de Salut
Pública.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CU)
A les Preguntes RGE núm. 1305 a 1308/21, del diputat
Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a inversions realitzades per l'IBANAT durant el
2020.
Mallorca
Les inversions, vinculades al capítol VI de despeses,
Inversions Reals, que l’IBANAT ha realitzat a Mallorca durant
el 2020 són les següents:
20302001 Patents i marques 2020
518,17
20602001 Aplicacions informàtiques 2020 14.121,88
21301000 Maquinària (desbrossadores)
5.953,20
21302001 Maquinària 2020 Estructura
14.256,10
21302003 Maquinària 2020 GF
9.729,01
21502001 Altres instal·lacions 2020 estruct 1.856,84
21502002 Altres instal·lacions 2020 EERR 17.286,26
21502003 Altres instal·lacions forestal 2020
11.221,94
21502006 Altres instal·lacions Cabrera
5.827,89
21502007 Altres instal·lacions 2020 IIFF 20.634,60
21602002 Mobiliari 2020 estructura
937,50
21602003 2020 Mobiliari Son Tous
1.335,84
21602004 Mobiliari incendis 2020
905,00
21602005 Mobiliari Cabrera 2020
8.801,75
21702001 Equips informàtics 2020 Estruct 33.535,12
21702002 Equips informàtics incendis 2020
532,72
21702004 Equips informàtics 2020 EENN
1.403,60
21802004 Elem. Transport 2020 forestal
5.329,32
21902002 Altre immobilitzat 2020 incendis 2.904,00
21902003 Altre immobilitzat 2020 Cabrera 6.827,54
21902004 Altre immobilitzat 2020 EENN
3.895,97
21902008 2020 Altre immobilitzat EERR
492,22
23106801 Ses Figueroles
2.655,95
170.962,42
A part, amb mitjans propis, s’han executat, entre d’altres,
les següents inversions:
Espais Recreatius:
• Reforma i adaptació oficines noves dept. EERR Son Tous.
• Construcció de fogons comunitaris i manteniment de la
paret perimetral a Caubet.
• Substitucions d’estufes en quatre refugis i millores en les
teulades de Son Moragues.
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Gestió Forestal:
• Tancaments a Son Real
• Tancaments al Parc de Llevant
• Instal·lació d’una línia de vida a la teulada de Son Real.
Espais Naturals:
• Tancaments i rehabilitació del pont de l’Albufera de
Mallorca després de l’incendi de setembre.
Menorca:
Les inversions, vinculades al capítol VI de despeses,
Inversions Reals, que l’IBANAT ha realitzat a Menorca durant
el 2020 són les següents:
20302007 Maquinària 2020 Menorca
2.823,45
20602006 Mobiliari Menorca 2020
1.141,27
21702005 Equip informàtic 2020 Menorca
280,96
21902007 Altre immobilitzat 2020 Menorca 5.443,79
9.689,47
A part, amb mitjans propis s’han dut a terme, entre d’altres,
les següents inversions:
• Miradors de s’Arangí d’Es Mercadal
• Renovació i millora dels equipaments per a ús públic.
• Manteniment de la xarxa de senyals de perill d’incendis
forestals.
Eivissa
Les inversions, vinculades al capítol VI de despeses,
Inversions Reals, que l’IBANAT ha realitzat a Eivissa durant
el 2020 són les següents:
20302007 Maquinària 2020 Menorca
2.823,45
20602006 Mobiliari Menorca 2020
1.141,27
21702005 Equip informàtic 2020 Menorca
280,96
21902007 Altre immobilitzat 2020 Menorca 5.443,79
9.689,47
A part, el 5 de novembre de 2020, es va signar un conveni
de col·laboració amb el Consell Insular d’Eivissa per a la
rehabilitació i adequació de l’antic aquarterament de Sa Coma,
amb un import total d’1.403.636,87€ i una aportació màxima
econòmica per part de l’IBANAT de 897.568,87€.
Formentera
Les inversions que l’IBANAT ha realitzat a Formentera
durant el 202 són les següents:
• Restauració d’elements patrimonials de Can Marroig:
restauració de la sènia gran i safareig annex (5.000,00€ de
material més mitjans propis).
• Senyalització del PN Salines Formentera (3.555,00€ de
material més mitjans propis).
Palma, 5 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
CV)
A la Pregunta RGE núm. 1309/21, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
captures de serps efectuades a Eivissa durant l'any 2020.
El consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes
Balears (COFIB), durant la campanya de control d’ofidis de
l’any 2020 ha gestionat 330 gàbies per control de serps
invasores a l’illa d’Eivissa i ha capturat un total de 884
exemplars de serp de ferradura (hemorrhois hipocrepis).
Palma, 5 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
CW)
A la Pregunta RGE núm. 1310/21, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
captures de serps efectuades a Formentera durant l'any
2020.
El consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes
Balears (COFIB), durant la campanya de control d’ofidis de
l’any 2020 ha gestionat 220 gàbies per control de serps
invasores a l’illa de Formentera i ha capturat un total de 521
exemplars de serp blanca (rinechis scalaris).
Palma, 5 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
CX)
A la Pregunta RGE núm. 1311/21, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
captures de serps efectuades a Mallorca durant l'any 2020.
El consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes
Balears (COFIB), ha realitzat diferents tasques pel seguiment
i control d’ofidis introduïts a l’illa de Mallorca durant el 2020:
- Cessió de gàbies de captura de serps a particulars que les
han sol·licitat, durant el 2020 s’han cedit 96 gàbies a
particulars que han detectat una serp a les seves propietats. Fins
al moment i a falta de recuperar la totalitat de les gàbies
cedides, s’han comunicat 56 captures de serp de ferradura per
part dels particulars.
- Control per part del COFIB de serps introduïdes a àrees
sostenibles:
a) 33 captures de serp verda (Malpolon monpessulanus) al
TM d’Alcúdia.
b) 56 captures de serp de ferradura a la zona del Toro (TM
Calvià).
- Cessió de gàbies als ajuntaments de la Mancomunitat del
Pla de Mallorca (MPM), durant aquesta campanya s’ha
realitzat la formació i preparació de material perquè el personal
de la MPM pogués facilitar informació i les gàbies als/les
seus/ves veïnats/des. Durant aquesta campanya s’han cedit un
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total de 194 gàbies de captura entre els 13 ajuntaments que han
volgut participar. No es disposen de les dades d’aquestes
captures ja que cada ajuntament ha realitzat la seva pròpia
gestió.
Palma, 5 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
CY)
A la Pregunta RGE núm. 1312/21, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
captures de serps efectuades a Menorca durant l'any 2020.
El consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes
Balears (COFIB), no ha realitzat cap campanya de control
d’ofidis a l’illa de Menorca durant el 2020, no es coneixen, ni
es tenen dades d’espècies de serps introduïdes recentment a
aquest illa.

Total
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* Aquest personal està compartit i distribueix les seves tasques
entre el Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera i les
reserves naturals d’Es Vedrà, Es Vedranell i les illots de
Ponent.
D’altra banda IBANAT disposa d’1 tècnic, 1 capatàs i 3
brigadistes per realitzar diferents tasques a tota l’illa de
Formentera i que també realitzen actuacions a l’àmbit del parc
natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera.
Pel que fa al personal del servei d’agents de medi ambient,
el Parc té assignats 2 agents a l’illa d’Eivissa i 1 a l’illa de
Formentera.
Per últim, cal mencionar, que degut a la situació
epidemiològica actual, des de desembre de 2020 fins a juny de
2021, el Parc compta amb un reforç de 3 informadors (2 a l’illa
de Formentera i 1 a l’illa d’Eivissa).
2. Pel que fa als vehicles i embarcacions:

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

El parc mòbil del que disposa l’equip de gestió del Parc és
el següent:
Tipus de vehicle
Toyota Rav-4

Ordre de Publicació
CZ)
A la Pregunta RGE núm. 1313/21, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recursos per al control del Parc Natural de Ses Salines
d'Eivissa i Formentera.

Opel Combo
Renault Kangoo
Nissan Terrano II

1. Pel que fa al personal:
Isuzu Pick up
Des que al mes de desembre de 2012 es varen acomiadar 3
persones per les retallades i es varen amortitzar les seves
places, el personal assignat al parc natural de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera ha sofert alguns canvis.

Suzuki Vitara

Remolc gris
L’actual equip de gestió del Parc està constituïda tant per
treballadors que estan assignats exclusivament al Parc com per
aquells treballadors (la major part de la plantilla) que estan
compartits i distribueixen les seves tasques entre el parc natural
de Ses Salines d’Eivissa i Formentera i les reserves naturals
d’Es Vedrà, Es Vedranell i els illots de Ponent. Entre els dos
espais protegits sumen més de 17.000 ha amb un territori
format majoritàriament per illots i àmbit marí, a més d’una
zona terrestre distribuïda part a Eivissa i part a Formentera.
Així doncs, el Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera compta amb el següent personal:

Directora
Tècnics
Zelador
Informadores
Educadores
Naturalista
Capatàs
Brigadistes
Vigilants marins

Tot l’any
1
2
1*
2*
1*
1*
3*
2*

Remolc blanc

Moto Yamaha
Embarcació pneumàtica
(Malvins II)
Embarcació pneumàtica
Es Vedrans

6 mesos
Remolc barca
1
2

Illa
Observacions
Eivissa Vehicle compartit PN Ses
Salines i RRNN d'Es Vedrà
Eivissa Vehicle compartit PN Ses
Salines i RRNN d'Es Vedrà
Eivissa Vehicle compartit PN Ses
Salines i RRNN d'Es Vedrà
Eivissa Vehicle compartit PN Ses
Salines i RRNN d'Es Vedrà
Eivissa Vehicle compartit PN Ses
Salines i RRNN d'Es Vedrà
Eivissa Vehicle per tota l’illa de
Formentera a disposició del
personal del parc
Eivissa Vehicle compartit PN Ses
Salines i RRNN d'Es Vedrà
Formentera
Vehicle per tota l’illa de
Formentera a disposició del
personal del parc
Formentera

Eivissa/Formentera
Eivissa Embarcació pneumàtica del
RRNN d’Es Vedrà (sense
punt d’amarrament,
s’utilitza en cas d’avaria de
les altres embarcacions)
Eivissa

3. Altres:
Per últim cal comentar que en l’àmbit del parc natural de
Ses Salines es compta amb la contractació a l’estiu (de juny a
setembre) de:
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- 5 embarcacions vigilants del servei de vigilància de
posidònia.
- 3 embarcacions amb vigilants dels camps de boies de
fondeig regulat.
Palma, 5 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
DA)
A la Pregunta RGE núm. 1314/21, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retirada de l'antic emissari de Talamanca.
Les obres d’emergència del projecte de “substitució de
l’emissari marítim de l’EDAR d’Eivissa” varen entrar en
funcionament el passat 1 de juliol de 2017.
El consell d’administració, d’ABAQUA de 22 de novembre
de 2017 va aprovar la contractació d’un projecte de
“Desmuntatge, retirada i gestió de RCD de l’antic emissari de
l’EDAR d’Eivissa”.
El Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears,
en sessió de 28 de març de 2018, va formular la declaració
d’impacte ambiental favorable establint, entre d’altres, les
següents condicions en relació amb la retirada de l’antic
emissari de Talamanca:
a) Només es retirarà el tram no soterrat en el fons marí
(1.800 m. aproximadament), mitjançant definició d’un
procediment d’execució poc invasiu i d’una gestió de residus
adequada.
b) No es retirarà el tram soterrat (d’uns 100 m) de
l’emissari, per minimitzar els impactes sobre el fons marí.
Actualment, s’està pendent de la licitació de la redacció del
projecte de “Desmuntatge, retirada i gestió de RCD de l’antic
emissari de l’EDAR d’Eivissa”. Una vegada redactat se
sol·licitaran les autoritzacions pertinents i es podran licitar les
obres associades.
Palma, 5 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
DB)
A la Pregunta RGE núm. 1317/21, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedient de la depuradora de Portinatx.
L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
(ABAQUA) no té cap conveni de col·laboració pel sanejament
i depuració del nucli urbà de Portinatx (t.m. Sant Joan de
Labritja).
Palma, 5 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
DC)
A la Pregunta RGE núm. 1347/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a autorització de la vacunació contra la COVID-19
del regidor de l'Ajuntament de Maó, Sr. Enric Mas.
El contagi de qualsevol de les persones que acudeixen a
aquest centre de forma habitual posaria en risc a la resta
d’usuaris i als professionals d’aquesta residència.
És per aquest motiu que es va recomanar la vacunació per
part de la infermera gestora de casos i la direcció, a totes les
persones que desenvolupen la seva labor professional a la
residència, i que poden ser focus d’infecció o vectors per la
labor que desenvolupen.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
DD)
A la Pregunta RGE núm. 1348/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a control sobre les persones que reben la vacuna de
la COVID.
Es rep un llistat que envia la Direcció de cada una de les
residències.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
DE)
A la Pregunta RGE núm. 1353/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a protocol de vacunació COVID-19 a
les Illes Balears (1).
No hi ha cap responsable polític de la Conselleria de Salut
i Consum vacunat. El protocol que regeix a Balears és el
corresponent a l’Estratègia de vacunació enfront de COVID-19
a Espanya, disponible a :
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPr
omocion/vacunacio ne s/c o vid 1 9 /docs/COVID-19
Actualizacion2 EstrategiaVacunacion.pdf
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
DF)
A la Pregunta RGE núm. 1375/21, del diputat Miquel
Ensenyat i Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a Pla d'implementació de la PrEP contra
el VIH a les Illes Balears.
La distribució de la PrEP contra el VIH a les Illes Balears
està previst començar de manera imminent, i es farà la
distribució a les Unitats específiques.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard
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Observacions: la diferència és deguda a pressupost no executat.
Capítol:
Crèdit definitiu: 26.923.128,73€
OPs: 11.218.016,81€
Observacions: la diferència és deguda que les despeses amb
finançament afectat (antics fons finalistes) no es pressuposten
al principi de l’exercici pressupostari, sinó que s’incorporen
mitjançant romanents d’exercicis anteriors, sempre i quan
estigui en vigor l’instrument jurídic respectiu pel qual foren
atorgats a la CAIB.
Per acabar, comentar-li que tot l’import no executat als fons
no finalistes, es dirigeixen sempre a reduir el dèficit de
l’exercici en curs.

Ordre de Publicació
DG)
A la Pregunta RGE núm. 1408/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a import total no executat del pressupost
de la Direcció General de Turisme de 2020 (1).

Palma, 5 de març 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
DI)

Tot l’import dels programes 751B i 751C està executat.
Palma, 5 de març 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
DH)
A les Preguntes RGE núm. 1409 i 1410/21, de la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, relatives a import total
no executat del pressupost de la Direcció General de
Turisme de 2020 (2 i 3).
A continuació li detallam l’estat d’execució de cada capítol
pressupostari.
Capítol 1:
Crèdit definitiu: 1.986.673,00€
OPs: 1.895.777,90€
Observacions: la diferència és deguda que a principi d’any es
fa una previsió de totes les places dotades i ocupades i després
durant l’any, per diverses raons no és necessari executar tota la
despesa.
Capítol 2:
Crèdit definitiu: 104.994,00€
OPs: 69.786,12€
Observacions: la diferència és deguda que, com a conseqüència
de la pandèmia, no s’han hagut de realitzar indemnitzacions
relatives a dietes, quilometratge...
Capítol 4:
Crèdit definitiu: 2.362.254,00€
OPs: 2.257.123,20€
Observacions: la diferència és deguda a pressupost no executat.
Capítol 6:
Crèdit definitiu: 89.443,00€
OPs: 50.688,04€

A les Preguntes RGE núm. 1428 a 1430/21, del diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a despeses de l'Ibsalut en despeses de
desplaçament de pacients i acompanyants els anys 2017,
2018 i 2019.
Quantia total de despeses de desplaçament de pacients i
acompanyants
Despeses
trasllats*

Import
2017

Import
2018

Import
2019

Pacients

1.828.540

1.361.676

1.472.622

Acompanyants

1.929.402

1.662.321

1.540.979

Total

3.757.942

3.023.997

3.013.600

* Inclou les despeses de les agències de viatges.
Quantitat desglossada per agències de viatges que han gestionat
les reserves
Agències de
viatges

Import
2017

Aga

910

Import
2018

Amaltea

Import
2019

124

Barceló

783.721

494.802

444.860

Es Freus

58.257

33.983

63.024

Halcón

931.350

552.150

415.803

Islamar

20.756

9.345

19.404

Llevant

43.358

31.733

16.001

Magón

753.958

455.382

409.233

Massanella

1.377

5572

BOPIB núm. 97 - 16 d'abril de 2021
Nemesis

3.503

8.936

Pons Sans

54.245

28.969

34.048

Proamar

273.606

148.504

137.394

Sant Lluís

30.211

9.690

11.215

Viajes Alcudia
Total

1.701
2.950.372

1.768.060

1.563.119

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

Ordre de Publicació
DJ)
A les Preguntes RGE núm. 1437 a 1440/21, de la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a peticions a les illes
d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca en
relació amb les ajudes per a la compra de mesuradors de
CO2 per al sector de la restauració.
Sol·licitades: 971
Mallorca: 688
Menorca: 151
Eivissa: 106
Formentera: 26

Concedides: 798
Mallorca: 553
Menorca: 134
Eivissa: 85
Formentera: 26

Palma, 17 de març 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
DK)
A la Pregunta RGE núm. 1501/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a pla del Govern de les Illes Balears
per a la campanya de vacunació massiva de COVID-19
amb la finalitat d'aconseguir la immunitat de ramat al 70%
de la població.
La Conselleria de Salut i Consum ja ha enllestit la
vacunació del primer grup que hi estava programat en el Pla de
Vacunació contra la COVID-19 a les Illes Balears, que inclou
els usuaris i els professionals de les residències d’ancians i de
persones amb discapacitats, i aviat enllestirà la del segon grup,
que abasta els professionals sanitaris de la primera línia contra
la COVID-19.
També avança a bon ritme el subgrup 3A -els sanitaris que
no són de la primera línia- i amb el grup 4- grans dependents-,
als quals ara afegirem els cuidadors principals.
L’estratègia de vacunació, pactada entre el Ministeri de
Sanitat i les comunitats autònomes, s’ha anat ampliant per
encabir-hi més grups; actualment n’estableix set, alguns dividits
en subgrups.
El Pla de vacunació contra la COVID-19 a les Illes Balears
preveu començar a immunitzar nous grups de població a partir

del 22 de febrer. S’ha planificat que la vacunació de les
persones de més de 80 anys (subgrup 5A) s’iniciarà a
començament del mes de març i en les mateixes dates també
seran vacunats els membres de les policies locals, de les forces
de seguretat de l’Estat i dels cossos de bombers i de docents,
integrats en el grup 6.
Grups vacunats
La campanya de vacunació va començar amb les residències
d’ancians, va continuar amb els sanitaris que estan en contacte
directe amb casos de COVID-19 i va prosseguir amb els
centres de persones amb discapacitats i la resta de sanitaris. En
aquests moments està tancada la vacunació d’usuaris i
professionals de residències d’ancians i de persones amb
discapacitats i la dels sanitaris de la primera línia. Això suposa
garantir la protecció de la població més vulnerable i exposada
i que més ha patit les conseqüències d’aquesta malaltia. Cal
destacar que al voltant del 40% de les persones que han mort
amb COVID-19 a les Illes Balears han estat usuaris de
residències d’ancians. Cal subratllar que encara poden rebre la
vacuna, les persones d’aquests grups que no l’han rebuda per
qualsevol motiu (no haver comparegut a la cita o haver-hi
renunciat).
A data de 19-02-21, s’havien administrat 52.720 dosis,
31.790 de les quals corresponen a la primera dosi i 20.930 a la
segona, cosa que suposa gairebé el 75% de les que es van
rebre. Això fa un total de 20.930 persones vacunades amb totes
dues dosis.
Nombre de dosis distribuïdes per illes (a data del 19-02-2021):
Mallorca
42.522
Menorca
4.449
Eivissa
5.473
Formentera
276
Nombre de persones completament vacunades per illes (a data
del 19-02-2021):
Mallorca
16.853
Menorca
1.835
Eivissa
2.117
Formentera
125
El nombre d’usuaris i de professionals de residències d’ancians
i de persones amb discapacitats que estan totalment vacunades
és de 4.876 i 4.577, respectivament, distribuïts per illes
d’aquesta manera:
Illa

Usuaris

Professionals

Mallorca
Menorca
Eivissa

3.960
406
510

3.698
451
428

Ja es poden veure els efectes positius de la immunització en
aquests col·lectius: només hi ha una vintena de residents amb
COVID-19, una xifra semblant a la que hi va haver el me
d’agost de 2020, abans que començàs la segona onada de
contagis. Des que es va iniciar la campanya de la vacunació
s’ha registrat una reducció del 85% de la incidència de la
COVID-19 a les residències d’ancians. Cal subratllar que
aquesta disminució suposa un gran descens del nombre
d’ingressos hospitalària.
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Pel que fa als grup de professionals sanitaris de primera
línia, inclosos en el segon grup, a data del 19-02-21, ja s’han
administrat 13.403 dosis (6.391 a la sanitat pública i 3.829 a la
privada), 5.825 de les quals corresponen a la segona dosi.
També s’han administrat 15.299 dosis a la resta de
professionals de la sanitat (13.334 de la pública i 1.965 de la
privada), 5.746 dels quals n’han rebut la segona dosi.
El tercer gran grup que ha començat a ser vacunats és del de
grans dependents i els seus cuidadors: ha han rebut la primera
dos 1.872 (a data de 19-02-2021). A les Illes Balears, en aquest
col·lectiu hi ha registrades actualment 4.436 persones, 3.382 de
les quals a Mallorca, 524 a Menorca, 470 a Eivissa i 63 a
Formentera.
També ha començat la vacunació de diferents grups
professionals, com ara dentistes i sanitaris de consultes
privades i professionals sanitaris de les oficines de farmàcia.
Noves eines
S’han preparat els dispositius següents per poder fer front
a la vaccinació massiva, que està prevista per als mesos de
març i abril:
• Mallorca: 10 línies a Son Dureta (operatives a partir de
dilluns, 22 de febrer, per poder vaccinar els grups que es
van afegint a la campanya), Poliesportiu Germans Escales,
Poliesportiu Mateu Canyelles (Inca) i Hipòdrom de
Manacor.
• Menorca: Recinte Firal de Maó i sala polivalent del Centre
de Salut Canal Salat (Ciutadella).
• Eivissa: Recinte de Fires i Congressos.
• Formentera: s’està estudiant el lloc on es durà a terme.
La vacunació de tots els grups de població pendents
requerirà noves eines a l’abast dels usuaris. Per això es posa a
disposició seva el telèfon Infovacuna COVID, que entrarà en
funcionament la setmana vinent, per respondre els dubtes
relacionats amb el Pla de Vacunació. L’atenció telefònica en
aquest número serà coordinada per la Central de Coordinació
per a la COVID-19 i les telefonades seran ateses per tècnics
sanitaris, com es fa en els recursos InfoCOVID i InfoCOVID
Pediàtric.
Així mateix, aquesta setmana el Servei de Salut també
posarà a disposició dels ciutadans una web amb tota la
informació pràctica del Pla de Vaccinació: diferents vaccins
que es reben, característiques, grups de vacunació, vacunacions
administrades, etc.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
DL)
A la Pregunta RGE núm. 1502/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuacions i ajudes urgents del
Govern IB per salvar el sector gimnasos i instal·lacions
esportives com a col·lectiu vulnerable enfront de la
suspensió d'obertura al públic com a conseqüència de
mesures de seguretat sanitària COVID-19.
1. Els criteris en què s’ha basta el Govern, d’acord amb les
característiques de l’activitat, per decidir les mesures són:
• La incidència acumulada i l’ocupació de llits d’UCI,
superant el límit establert per l’estat espanyol.
• Els espais interiors, tancats i sense ventilació, amb aparells
d’aires condicionats i ventiladors, que poden contribuir a
l’expansió del virus i accelerar-la, ja que s’ha comprovat
que fent re-circular constantment l’aire, les gotícules amb
càrrega viral es propaguen amb més facilitat.
• La dificultat per mantenir la distància mínima de seguretat.
• L’afluència de gent és d’alt risc de contagi si es coincideix
amb un portador de virus.
• Les limitacions es marquen segons l’activitat: les
respiracions profundes que es fan durant l’exercici físic
expulsen més virus que una respiració normal i durant
l’exercici aeròbic poden escampar el coronavirus més ràpid
que altres activitats menys intenses.
2. El Govern va articular el mes de gener el Pla d’Ajuts
d’Acompanyament als sectors afectats per la COVID-19 per tal
de pal·liar les pèrdues dels negocis dels sectors més
directament afectats per les restriccions sanitàries.
El conjunt del pla està dotat de 110M€ i s’articula en vàries
línies d’ajuts directes i d’altres indirectes a càrrec de
bonificacions fiscals i crèdits tous ISBA.
Pel que fa als ajuts directes, el fons mixt Govern-Consells
Insulars està dotat de 30M€ (15M€ aportats pels consells i
15M€ pel GOIB) per a compensar la situació econòmica
motivada pel tancament de la restauració i de les empreses
esportives amb espais tancats, així com a tota la seva cadena de
valor.
3. Des d’octubre hem celebrat onze reunions amb els gestors
d’instal·lacions esportives, a dues d’elles acompanyats per
representants de Salut. A més, també se’ls va convocar per
participar a l’Assemblea Balear de l’Esport que es va reunir en
dues ocasions durant el 2020.
Palma, 10 de març 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

5574

BOPIB núm. 97 - 16 d'abril de 2021

Ordre de Publicació
DM)
A la Pregunta RGE núm. 1503/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reunions mantingudes amb el Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per tal de tractar
la situació de la connectivitat aèria de les Illes Balears.
El conseller de Mobilitat i Habitatge ha mantingut un total
d’11 reunions amb el Ministeri de Transport, Mobilitat i
Agenda Urbana per a tractar la situació de la la connectivitat
aèria de les Illes Balears. A més l’equip tècnic de la Direcció
General de Transport Marítim i Aeri, ha mantingut 6 reunions
on s’han tractat temes relacionats amb l’objecte de la seva
pregunta.
Palma, 8 de març 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
DO)
A la Pregunta RGE núm. 1522/21, de la diputada
Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions i import de les actuacions en
relació amb el control de la processionària durant el 2020
a Eivissa.
Les actuacions dutes a terme durant l’any 2020 son:
Instal·lació de trampes per al monitoreig de l’espècie i la
captura massiva de papallones de la processionària del pi.
Anualment s’instal·len en aquesta illa unes 1506 trampes, que
es revisen cada 15 dies. Entre agost i octubre s’han capturat
3.656 papallones mascles.
Pla d’inspecció: Es realitza durant l’hivern de cada any,
entre els mesos de desembre i febrer. Es basa en inspeccionar
els pinars en busca de les bosses que la processionària teixeix
per protegir-se del fred.

Ordre de Publicació
DN)
A les Preguntes RGE núm. 1505 a 1507/21, de la
diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a lloguer pagat a l'EMT el
2018, 2019 i 2020 per l'antiga cotxera per al centre integal
de Formació Nàutica.

Eliminar les bosses: També s’executa anualment durant els
mesos d’hivern i es basa en eliminar les bosses per reduir la
població de l’insecte.

Per tal de licitar una obra pública és necessari tenir
prèviament el local o el solar que es vol reformar o edificar
llogat o en règim de lloguer, sent una condició derivada de la
Llei de contractació.

Eliminació de plànols d’afectació: Aquesta actuació també
es realitza anualment, durant cada mes d’octubre. Es tracta de
valorar l’afectació dels pinars per la processionària del pi, a
partir de dades de captures en trampes, bosses trobades i
inspeccions efectuades en els pinars. Aquesta actuació és vital
per determinar si hi ha alguna zona de risc, on la processionària
estigui explosionant i sigui necessari l’adopció de mesures més
contundents.

Aquest projecte es realitza amb col·laboració de
l’Ajuntament de Palma i la Conselleria d’Educació, i la despesa
assignada al lloguer de l’antiga cotxera representa un ingrés per
a l’EMT.
D’acord amb les actuals previsions, durant març s’estan
acabant de preparar l’expedient plurianual i els plecs necessaris
per a la licitació de les obres en abril. Llavors, a partir de maig
es realitzarà la presentació de sol·licituds i la formació de les
meses de contractació per a valorar les ofertes.
Es preveu que el mes de juny es realitzi l’adjudicació de les
obres, de manera que durant el segon semestre de 2021
comencin les obres efectivament.
Durant els primers anys del contracte, de 2018 a 2021, es
paga un lloguer mig anual de 98.252,04€. El contracte signat
entre les parts indica un cost de 4,5 milions per una concessió
de 25 anys de durada.
Palma, 17 de març 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Fins a mitjans de febrer es realitzen les actuacions, motiu
pel qual, encara no es tenen les dades finals, però s’ha
incrementat moltíssim respecte d’altres anys.

Lluita biològica: Durant els darrers anys s’han instal·lat i
cada any es revisen les caixes niu per a la cria d’aus, i caixes
per al refugi de ratapinyades. Es tracta de fomentar els enemics
naturals que depreden erugues i papallones de la processionària
del pi.
Formació i divulgació: Es va fer un nota de premsa per
comunicar la ubicació de les bosses i procedir a la seva
eliminació. Es va aprofitar una entrevista sobre altre insecte per
explicar la problemàtica de la processionària a la ràdio
SER-Eivissa.
Assessorament a particulars, ajuntaments i altres sectors
implicats. Es va parlar amb el consell insular (medi ambient i
caça).
Informació a través de la pàgina web del Servei de Sanitat
Forestal i del PIA. L’import de totes aquestes actuacions a
Eivissa 2020 ascendeix a: 24.547,30€ (SSF-Tecmena) +
9.962,98€ (SSF-Ibanat) = 34.510,28€ + pressupost propi.
Palma, 5 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual
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Ordre de Publicació
DP)
A la Pregunta RGE núm. 1523/21, de la diputada
Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions i import de les actuacions en
relació amb el control de la processionària durant el 2020
a Formentera.
Les actuacions dutes a terme durant l’any 2020 son:
Instal·lació de trampes per al monitoreig de l’espècie i la
captura massiva de papallones de la processionària del pi.
Anualment s’instal·len en aquesta illa unes 1102 trampes, que
es revisen cada 15 dies. Entre agost i octubre s’han capturat
5.776 papallones mascles.
Pla d’inspecció: Es realitza durant l’hivern de cada any,
entre els mesos de desembre i febrer. Es basa en inspeccionar
els pinars en busca de les bosses que la processionària teixeix
per protegir-se del fred.
Eliminar les bosses: També s’executa anualment durant els
mesos d’hivern i es basa en eliminar les bosses per reduir la
població de l’insecte.
Fins a mitjans de febrer es realitzen les actuacions, motiu
pel qual, encara no es tenen les dades finals.
Elaboració de plànols d’afectació: Aquesta actuació també
es realitza anualment, durant cada mes d’octubre. Es tracta de
valorar l’afectació dels pinars per la processionària del pi, a
partir de dades de captures en trampes, bosses trobades i
inspeccions efectuades en els pinars. Aquesta actuació és vital
per determinar si hi ha alguna zona de risc, on la processionària
estigui explosionant i sigui necessari l’adopció de mesures més
contundents.
Lluita biològica: Durant els darrers anys s’han instal·lat i
cada any es revisen les caixes niu per a la cria d’aus, i caixes
per al refugi de ratapinyades. Es tracta de fomentar els enemics
naturals que depreden erugues i papallones de la processionària
del pi.
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2 vegades al dia, (partes de les 15.00 i 20.00), de com
evolucionava el tractament al tècnic de Formentera, i amb còpia
al conseller de Medi Ambient i Formentera, cap de
Departament d’Espais Naturals i Biodiversitat i director general
d’Espais Natural i Biodiversitat i de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori del Govern Balear.
Formació i divulgació: Es va atendre a ràdio
Illa-Formentera i es va explicar les actuacions fetes i es va
sol·licitar la col·laboració dels ciutadans en la localització de
les bosses. Es va fer per part de premsa comunicació de les
actuacions i del números de telèfon per contactar i comunicar
la ubicació de les bosses i procedir a la seva eliminació. Es va
fer una reunió per videoconferència amb el tècnic del Consell
Insular, el conseller de Medi Ambient, juntament amb el cap de
servei de Sanitat Forestal, el cap de Departament, el director
general d’Espais Naturals i Biodiversitat i altres tècnics de les
empreses: Esma, Rotorsun, Tecmena, Ibanat i de l’empresa del
producte fitosanitari (Bethirul) on es va analitzar la situació
actual i degut a la nova situació d’increment de les noves
captures, el servei de sanitat forestal, va implicar-se i va
proposar les noves actuacions per al 2021, con són:
L’import de totes aquestes actuacions a Formentera 2020
ascendeix a: 24.547,30€ (SSF-Tecmena) + 5.891,69€
(SSF-Ibanat) + tractament aeri 198.872€ + control de qualitat
tractament aeri: 16.335€. Total 245.645,99€ + pressupost
propi.
Palma, 5 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
DQ)
A la Pregunta RGE núm. 1524/21, de la diputada
Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions i import de les actuacions en
relació amb el control de la processionària durant el 2020
a Mallorca.
Les actuacions dutes a terme durant l’any 2020 son:

Estudis i investigació: La UIB entregarà el resultat final i
les comparacions, de l’estudi de fauna 4t anys UIB. (El 1r any
va ser 2017)
Tractaments aeris: des del 2017 s’han fet tractaments aeris
(compromesos en la publicació del BOIB). L’any 2020 es va
fer un tractament aeri puntual, 1ª passada: 1.499 ha. 2ª passada:
1.503.89 ha; Total 3.003,05 ha.
Assessorament a particulars, ajuntaments i altres sectors
implicats. Es va parlar contínuament amb el tècnic del consell
insular (medi ambient). Es va fer una reunió de coordinació
amb Ibanat i un altre amb Tecmena per les feines a realitzar. Es
té una comunicació contínua. Es va fer una publicació tècnica
divulgativa sobre el control de qualitat en els tractaments aeris
a Formentera 2020 publicat a la revista FORESTA, per
demostrar l’alt nivell tècnic i tecnològic empleat.
Informació a través de la pàgina web del Servei de Sanitat
Forestal i del PIA. Durant el tractament aeri es va enviar, per
part del cap del Servei de Sanitat Forestal, correus informatius

Instal·lació de trampes per al monitoreig de l’espècie i la
captura massiva de papallones de la processionària del pi.
Anualment s’instal·len en parcs naturals, àrees recreatives.
Eliminar les bosses: També s’executa anualment durant els
mesos d’hivern i es basa en eliminar les bosses per reduir la
població de l’insecte, exclusivament a àrees recreatives després
del tractament terrestre i a alguns parcs naturals.
Fins a mitjans de febrer es realitzen les actuacions, motiu
pel qual, encara no es tenen les dades finals.
Elaboració de plànols d’afectació: Aquesta actuació també
es realitza anualment, durant cada mes d’octubre. Es tracta de
valorar l’afectació dels pinars per la processionària del pi, a
partir de dades de captures en trampes, bosses trobades i
inspeccions efectuades en els pinars. Aquesta actuació és vital
per determinar si hi ha alguna zona de risc, on la processionària
estigui explosionant i sigui necessari l’adopció de mesures més
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contundents. Aquesta actuació s’ha realitzat interrompudament
des del 2002 (18 anys).
Lluita biològica: Durant els darrers anys s’han instal·lat i
cada any es revisen les caixes niu per a la cria d’aus, i caixes
per al refugi de ratapinyades. Es tracta de fomentar els enemics
naturals que depreden erugues i papallones de la processionària
del pi.
Formació i divulgació: Es va anar a diversos col·legis i
centres de formació forestal com és el cas d’Esporles per
explicar temes de sanitat forestal incloses xerrades
monotemàtiques de la processionària del pi.

Lluita biològica: Durant els darrers anys s’han instal·lat i
cada any es revisen les caixes niu per a la cria d’aus, i caixes
per al refugi de ratapinyades. Es tracta de fomentar els enemics
naturals que depreden erugues i papallones de la processionària
del pi.
Formació i divulgació: Es va realitzar una reunió de
coordinació amb l’Ibanat, a més a més es té contacte
contínuament amb els i amb la tècnic de Medi Ambient a
Menorca.
Assessorament a particulars, ajuntaments i altres sectors
implicats. En el cas de Menorca a ASEFOME.

Assessorament a particulars, ajuntaments i altres sectors
implicats.

Informació a través de la pàgina web del Servei de Sanitat
forestal i del PIA.

Informació a través de la pàgina web del Servei de Sanitat
forestal i del PIA.

L’import de totes aquestes actuacions a Memorca 2020
ascendeix a: 8.499,58€ (SSF-Tecmena) + 122€ (Tractament
Terrestre) + 854€ (SSF-Ibanat). Total 9.475,58€ + pressupost
propi.

L’import de totes aquestes actuacions a Mallorca 2020
ascendeix a: 13.981,80€ (SSF-Tecmena) + 13.533,63€
(Tractament Terrestre) + 1.333,40€ (SSF-Ibanat). Total
28.850,83€ + pressupost propi.
Palma, 5 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

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

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

Ordre de Publicació
DS)
A la Pregunta RGE núm. 1552/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a darrera convocatòria del Consorci
de borsa de places per finançar projectes de millora o
reconversió turística.
L’aprovació de la darrera convocatòria del Consorci de
borsa de places va ser el 7 de juliol de 2018 i es va publicar al
BOPIB núm. 84.

Les actuacions dutes a terme durant l’any 2020 son:
Instal·lació de trampes per al monitoreig de l’espècie i la
captura massiva de papallones de la processionària del pi.
Anualment s’instal·len en parcs naturals, àrees recreatives.
Eliminar les bosses: També s’executa anualment durant els
mesos d’hivern i es basa en eliminar les bosses per reduir la
població de l’insecte, exclusivament a àrees recreatives després
del tractament terrestre i al parc natural d’Es Grau i als peus
dels arbres de Pinus pinaster.
Fins a mitjans de febrer es realitzen les actuacions, motiu
pel qual, encara no es tenen les dades finals.
Elaboració de plànols d’afectació: Aquesta actuació també
es realitza anualment, durant cada mes d’octubre. Es tracta de
valorar l’afectació dels pinars per la processionària del pi, a
partir de dades de captures en trampes, bosses trobades i
inspeccions efectuades en els pinars. Aquesta actuació és vital
per determinar si hi ha alguna zona de risc, on la processionària
estigui explosionant i sigui necessari l’adopció de mesures més
contundents. Aquesta actuació s’ha realitzat interrompudament
des del 2002 (18 anys).

Palma, 5 de març 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
DT)
A la Pregunta RGE núm. 1553/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a doblers que té el Consorci de borses
de places de la Conselleria de Turisme a les entitats
financeres.
El Consorci
27.688.506,44€.

de

borsa

de

places

té

actualment

Palma, 5 de març 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez
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Ordre de Publicació
DU)
A la Pregunta RGE núm. 1592/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a estratègica de vacunació COVID-19
a les persones en greu dependència i a domicili i als
cuidadors d'aquestes persones.
El Govern balear té previst vacunar a 4.500 grans
dependents amb un grau III reconegut per la Llei de
dependència, majors de 16 anys i que no estan
institucionalitzats.
La vacunació als grans dependents va començar el 10 de
febrer. Es preveu que a finals de febrer o a principis de març,
tots tinguin ja la primera dosi administrada i a finals de març ja
tinguin la segons dosi.
El Govern té previst començar a vacunar dia 22 de febrer
als cuidadors dels grans dependents.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
DV)
A la Pregunta RGE núm. 1602/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
estat de la contractació del Projecte pilot de regeneració de
l'aqüífer del Migjorn de Menorca.
El 26 de novembre de 2020 es va anunciar la licitació de
l’expedient. El termini per a la presentació d’ofertes va
finalitzar el 24 de desembre. El dia 2 de desembre es va iniciar
l’expedient de contractació. El 15 de febrer es va celebrar la
primera mesa de contractació.
Aquesta informació es pot consultar al portal de
contractació del sector públic essent l’òrgan de contractació la
Conselleria de Medi Ambient i Territori i la referència de
l’expedient de contractació CONTR 5438/2020.
Palma, 17 de març 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
DW)
A la Pregunta RGE núm. 1613/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a pla/estratègia del Servei de Salut de
les Illes Balears per descongestionar i reduir les llistes
d'espera i demora en les cirurgies programades i les
consultes hospitalàries, amb el previsible inici de la
desescalada a la 3a ona de la COVID-19.
Pla del Servei de Salut per descongestionar i reduir les
llistes d’espera i demora en cirurgies programades i
consultes externes.
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S’estan implantant mesures a diversos nivells amb l’objectiu
de reduir les llistes d’espera de consultes externes i cirurgies
programades:
Hospitals públics
• Reconversió progressiva de les unitats d’hospitalització
COVID a unitats no COVID augmentant la capacitat
d’ingressos de pacients no COVID.
• S’Està reorganitzant l’activitat de crítics, traslladant de
manera progressiva els pacients crítics COVID als espais
d’UCI, alliberant els espais de cirurgia major ambulatòria
(CMA) i Unitats de Reanimació pots quirúrgica per a
reprendre l’activitat quirúrgica habitual.
• Anestesistes, altres especialistes mèdics i infermeria
dedicats fins ara a la COVID passen a les seves tasques
habituals, el que permetrà incrementar l’activitat quirúrgica
i de consultes externes.
• S’intensifica l’activitat extraordinària, prolongacions de
jornada i jornades voluntàries de tarda.
• Es continua i intensifica la derivació de consultes,
exploracions complementàries, radiologia i intervencions
quirúrgiques als hospitals amb conveni singular (Hospital
Sant Joan de Déu i Creu Roja)
Derivació a les clíniques privades
• Elaboració d’un contracte obert per a la prestació
d’assistència sanitària integral en l’àmbit de gestió del
Servei de Salut de les Illes Balears. Aquesta acció permetrà
derivar als centres privats consultes externes, exploracions
complementàries i activitat quirúrgica.
• Contractes derivats d’emergència per a les situacions que
ho requereixin.
Palma, 17 de març 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
DX)
A les Preguntes RGE núm. 1656 a 1659/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a llei de polígons (1 a 4).
Els “Acords de Bellver 2” signats el 21 de juny de 2019 pel
PSIB-PSOE, Més per Mallorca i Podemos, que fixen els
objectius d’actuació per a aquesta legislatura, en l’apartat de
“Model Econòmic (Innovació i Modernització)” anuncien
“Aprovarem una llei de polígons per millorar l’accés de les
empreses al sòl industrial d’acord a criteris de sostenibilitat”.
El Govern manté el seu ferm compromís de millorar l’accés
de les empreses industrials a un sòl coherent amb l’activitat
desenvolupada, que faci un ús intensiu del sòl existent i que
propiciï la seva millora competitiva no sols en termes
econòmics sinó també en termes ambientals.
Amb tot, volem portar a aquesta cambra un projecte de llei
rigorós, fruit d’una anàlisi en profunditat de la realitat i les
necessitats actuals sota els principis de necessitat,
proporcionalitat, eficiència i eficàcia. En aquest sentit i malgrat
els condicionants derivats de la situació sanitària, s’ha portat a
terme les actuacions prèvies necessàries per a l’elaboració de
l’esborrany del projecte de llei en qüestió.
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Per una banda, estem ultimant un cens autonòmic actualitzat
de les parcel·les urbanes de sòl industrial. La labor
administrativa s’ha complementat mitjançant un treball de
camp in situ per comprovar, entre d’altres aspectes, l’estat de
l’edificació, el tipus d’edificació, l’activitat desenvolupada i la
seva disponibilitat.

•

La informació obtinguts s’ha validat amb el SITIBSA
(Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears SA, de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori, entitat pública que
gestiona l’IDEIB (Infraestructura Especial de les Illes Balears)
amb l’objecte de crear un sistema d’informació geogràfic (SIG)
del sòl industrial.

•
•

•
•

•
•

Per altra banda, l’anàlisi no seria complet sense un estudi de
l’oferta i la demanda de sòl industrial. Així doncs, en paral·lel
a l’elaboració del SIG, s’ha dissenyat i enviat una enquesta
participativa als actors més afins a la iniciativa legislativa:
ajuntaments, AODLS, patronals, regidors d’urbanisme,
associacions empresarials i gestors immobiliaris especialitzats.
Actualment estem elaborant un informe a partir de les més de
300 respostes rebudes.

•
•
•

•
Una vegada s’hagin analitzat els resultats dels dos
instruments esmentats, el Govern presentarà el projecte de llei
que més s’adeqüi a la nova realitat.
La situació de possible demora ha estat sobrevinguda per la
nova situació a conseqüència de la pandèmia que ha
condicionat les prioritats del Govern. Prioritats encaminades en
donar resposta a la crisi sanitària, econòmica i social derivada
de la COVID-19. No obstant això, no s’han deixat de banda els
compromisos establerts als Acords de Bellver. Com s’ha
explicat en anterioritat s’han portat a terme les passes prèvies
necessàries per dur endavant una proposta adequada i
consensuada.
En qualsevol cas, és obvi que des del Govern en tindrà en
compte les especificitats de cada illa.

•
•
•

•

2 persones en representació de les organitzacions
sindicals més representatives del sector de la indústria
a les Illes Balears.
1 persona en representació de la Confederació
d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB).
1 persona en representació de la Confederació de la
Petita i Mitjana Empresa de Balears (PIMEB).
1 representant de les federacions de municipis.
1 persona en representació de cada un dels cinc
ajuntaments de municipis amb més aportació al valor
afegit brut total de les Illes Balears.
1 persona en representació del Consell Insular de
Mallorca.
1 persona en representació del Consell Insular de
Menorca.
1 persona en representació del Consell Insular
d’Eivissa.
1 persona en representació del Consell Insular de
Formentera.
1 persona en representació del Col·legi Oficial de Pèrits
i Enginyers Tècnics Industrials amb implantació en
l’àmbit de les Illes Balears.
1 persona en representació del Col·legi Oficial
d’Enginyers Industrials Superiors amb implantació en
l’àmbit de les Illes Balears.
4 persones en representació de les associacions del
sector industrial a les Illes Balears.
1 persona en representació de la Universitat de les Illes
Balears.
1 persona en representació de cada una de les
conselleries competents en matèria de medi ambient, en
matèria de territori i en matèria d’innovació.
3 persones que siguin funcionaris o funcionàries del cos
facultatiu de la direcció general competent en matèria
de política industrial.

Per tant, quedarà garantit el consens i la participació dels
consells insulars així com dels òrgans més representatius de la
indústria de les nostres illes.

La proposta serà sotmesa a informació i deliberació dels el
si del Consell de la Indústria, òrgan col·legiat de participació,
consulta i assessorament en matèria de política industrial creat
a l’empara de la Llei 4/2017, de 12 de juliol, d’indústria de les
Illes Balears i regulat pel Decret 50/2017.

Palma, 11 de març 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Cal recordar que el Consell té la següent composició:
a) President o presidenta: la persona titular de la
conselleria competent en matèria de política industrial, o la
persona en qui delegui.
b) Vicepresident o vicepresidenta: la personat titular de la
direcció general competent en matèria de política industrial, o
la persona en qui delegui.
c) Secretaria o Secretària: un funcionari o funcionària amb
funcions jurídiques adscrit a la direcció general competent en
matèria de política industrial designat pel president o
presidenta.
d) Vocals:
• 1 persona en representació de les associacions i
organitzacions més representatives, amb implantació en
l’àmbit de les Illes Balears, que tenguin com a finalitat
principal la protecció del medi ambient.

Ordre de Publicació
DY)
A la Pregunta RGE núm. 1664/21, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a horaris nocturns del TIB i SFM un
cop s'aixequin les restriccions.
La situació actual de la crisi sanitària per la COVID-19 ha
propiciat que els serveis de tren i bus quedin alterats a l’espera
que torni la normalitat i responguin a una demanda real dels
desplaçaments. Actualment és molt complicat saber quan es
donarà aquesta situació que esperem que sigui molt aviat.
L’objectiu ara, és mantenir els serveis de transport públic
com a servei essencial especialment per als desplaçaments
quotidians en un context de toc de queda a les 22.00 hores i de
restriccions de mobilitat.
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Amb relació a la pregunta que vostè formula, dir-li també
que en el cas del tren, a l’estiu de 2018 i 2019 ja es va habilitar
aquest servei els caps de setmana. En el cas del transport en
carretera, el nou contracte de concessió de la xarxa TIB ens
permet anar ajustant el servei a la demanda, per tant, arribat el
cas, ens permetrà crear noves línies amb horari nocturn. És
important destacar que en alguns casos aquests horaris estan
prevists en el nou contracte. D’entrada per a les zones
turístiques de les línies més urbanes ja es van preveure les
darreres sortides a les 23.00 hores, la qual cosa si bé no es pot
considerar com a servei nocturn sí que allarga l’horari de forma
important al que teníem fins a 2019. Així mateix hi ha
exemples de línies amb un servei fins més ampliat, com són la
línia 104 Palma-Magaluf (de juny a setembre), amb una darrera
sortida de les dues capçaleres a les 01.00 hores amb busos
circulant a les 01.45 hores; i la línia 324 d’Alcúdia a Can
Picafort (d’abril a octubre), amb sortides des de les capçaleres
fins a les 00.30 hores amb busos circulant fins a les 01.30
hores.
Tenim esperança que aquest context canviï d’aquí a l’estiu,
això voldrà dir que haurem tombat al pandèmia. Tenint en
compte que la demanda d’usuaris ha caigut, per mor de les
restriccions de mobilitat, entre un 40% i un 6’% hem de valorar
molt bé cada nova passa que es fa, garantint la mobilitat en
transport públic dels ciutadans i ciutadanes a la vegada que
ajustam aquests serveis a les necessitats reals de la gent.
Palma, 26 de febrer 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
DZ)
A la Pregunta RGE núm. 1701/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a nombre de places de metges
residents habilitades en els centres del Servei de Salut de les
Illes Balears.
Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
EA)
A la Pregunta RGE núm. 1702/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a ràtio de targetes sanitàries/usuaris
envers professional mèdic del Servei de Salut de les Illes
Balears.
Metge de família 01, pediatra AP 02.
Total MF/PED
1706 Mitjana 01
963 Mitjana 02
1913 Mitjana 01
1586 Mitjana 02
1762 Mitjana 01
994 Mitjana 02
1617 Mitjana 01
1844 Mitjana 01

ZBS
Arquitecte Bennàssar
Arquitecte Bennàssar
Es Raiguer
Es Raiguer
Santa Ponça
Santa Ponça
Camp Redó
Xaloc

1154
1815
864
1526
666
1723
873
1739
973
1649
1007
1576
941
1844
1446
1912
1429
1641
1340
1863
985
1698
1441
1600
1126
1581
1075
1783
1264
1639
993
1898
1024
1681
1025
1900
944
1638
1052
1683
1385
1815
1630
1700
1759
1411
685
1827
1181
1538
928
1585
1055
1749
1072
1646
944
1593
1328
1978
1585
1738
1113
1942

Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01

5579
Xaloc
Valladargent
Valladargent
Coll d’En Rebassa
Platja de Palma
Polígon de Llevant
Polígon de Llevant
Escola Graduada
Escola Graduada
Tramuntana
Tramuntana
Felanitx
Felanitx
Es Blanquer
Es Blanquer
Migjorn
Migjorn
Sa Torre-Manacor
Sa Torre-Manacor
Pont d’Inca
Pont d’Inca
Marines
Marines
Pere Garau
Pere Garau
Pollença
Pollença
Casa del Mar
Casa del Mar
Rafal Nou
Rafal Nou
Platja de Palma
Platja de Palma
Torrent de Sant Miquel
Torrent de Sant Miquel
S’Escorxador
S’Escorxador
Santa Catalina
Santa Catalina
Santanyí
Santanyí
Es Pla
Es Pla
Serra Nord
Serra Nord
Son Cladera
Son Cladera
Son Ferriol
Son Ferriol
Son Gotleu
Son Gotleu
Son Pisà
Son Pisà
Son Serra-La Vileta
Son Serra-La Vileta
Llevant
Llevant
Ses Roques Llises
Ses Roques Llises
Ponent
Ponent
Nuredduna
Nuredduna
Safra

5580
1383
1765
1102
1833
745
1921
1103
2043
1204
1874
914
1703
894
2313
1046
1785
1068
1886
854
1898
1194
1807
1121
1742
799
1593
1161
1945
1065
1977
1174
2026
1037
1865
957
1956
1069
1946
1090
2285
757
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Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02
Mitjana 01
Mitjana 02

Safra
Trencadors
Trencadors
Capdepera
Capdepera
Santa Maria del Camí
Santa Maria del Camí
Muntanya
Muntanya
Sant Agustí-Cas Català
Sant Agustí-Cas Català
Portocristo-Manacor
Portocristo-Manacor
Na Burguesa
Na Burguesa
Son Rutlan
Son Rutlan
Es Banyer
Es Banyer
Canal Salat
Canal Salat
Dalt Sant Joan
Dalt Sant Joan
Ferreries
Ferreries
Verge del Toro
Verge del Toro
L’Eixample
L’Eixample
Sant Antoni de Portmany
Sant Antoni de Portmany
Santa Eulària des Riu
Santa Eulària des Riu
Es Viver
Es Viver
Vila
Vila
Sant Jordi de Ses Salines
Sant Jordi de Ses Salines
Sant Josep de Sa Talaia
Sant Josep de Sa Talaia

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

Ordre de Publicació
EB)
A la Pregunta RGE núm. 1873/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a impacte de la pandèmia COVID-19
en el tractament de pacients amb patologies denominades
"malalties rares".
A hores d’ara ens veiem immersos en la pandèmia
COVID-19 i en la seva gestió. Tenim una estreta relació amb
les associacions de pacients i famílies de persones amb
Malalties minoritàries, i en aquest moment no hem detectat que
s’hagin quedat aquestes persones en un segon terme en la seva
atenció diària. Analitzem l’impacte COVID-19 en les persones
més vulnerables especialment en funció de les necessitats de
suport i cures per la complexitat de cada situació, seguint els
principis d’equitat i universalitat.

Palma, 19 març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
EC)
A les Preguntes RGE núm. 1939 i 1940/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a reactivació de la Mesa
Provincial d'Assegurances Agràries.
1. Sí, i està convocada per la 12 de març.
2. Sí, s’han fet determinades reunions amb ENESA per aquest
motiu.
Palma, 19 març de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
ED)
A les Preguntes RGE núm. 1941 i 1942/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a seguiment i suport als
escorxadors.
1. Un seguit de visites, reunions i comunicacions amb les
persones responsables de cada escorxador per anar seguint la
seva realitat i necessitats.
2. Les que siguin necessàries i es demanin per part dels
escorxadors, sempre tenint en compte que aquests centres són
de competència municipal.
Palma, 19 març de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
EE)
A les Preguntes RGE núm. 1943 a 1945/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a Pla d'actuació per
pal·liar els efectes dels atacs freqüents dels cans al bestiar.
1. Encara no.
2. Es va signar un conveni amb Natura Parc per donar
cobertura als pagesos en cas d’atac i per gestionar els cans.
Palma, 19 març de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño
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Ordre de Publicació
EF)
A les Preguntes RGE núm. 1946 i 1947/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a diagnòstic de la
producció ecològica de les Illes Balears.
1. Encara no.

5581
Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 11127/20.

2. El diagnòstic està començat i es finalitzarà el mes de
novembre. A partir de llavors es començarà a desenvolupar el
pla d’acció.
Palma, 19 març de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 d'abril de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3893/21,
presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos,
MÉS per Mallorca i Mixt, i accepta la retirada de la proposició
no de llei esmentada, relativa a creació d'una comissió no
permanent sobre l'estratègia autonòmica i mesures per fer front
a la desinformació en línia.

Ordre de Publicació
EG)
A la Pregunta RGE núm. 1948/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a ajuda per a les indústries agroalimentàries de
Balears.
En la reunió del Consell Agrari Interinsular, celebrada dia
22 de gener de 2020, el director gerent del Fogaiba, va donar
compte, en el punt 6 de l’ordre del dia, “Prioritats i pla de
convocatòries del Fogaiba per a l’any 2021” de la previsió de
convocatòria per a l’any 2021, en la qual hi consta de manera
explícita la línia de “Transformació i comercialització”, que
s’ha de convocar en el segon trimestre d’enguany.

Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Acord de no-creació d'una comissió no permanent en
relació amb la gestió i el control dels Fons de Recuperació
Europeus, Next Generation EU (escrit RGE núm. 3729/21).

Aquesta nova convocatòria permetrà fer front a les
necessitats de suport de la indústria agroalimentària balear.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 d'abril de 2021, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
pel Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb l'article
60 del Reglament de la cambra, oïda la Junta de Portaveus,
acorda de no procedir a la creació de la comissió esmentada.

Palma, 19 març de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Palma, a 14 d'abril de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 3808, 3804 i 3805/21.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia14 d'abril de 2021, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades per les diputades
Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, Margalida Durán i Cladera i Maria Núria Riera i
Martos, ambdues del Grup Parlamentari Popular, relatives a
agressions de menors cap als seus familiars, a ritme de
vacunació en els col·legis de les Illes Balears i a criteris sobre
restriccions per contenir la pandèmia, per les preguntes RGE
núm. 3834, 3875 i 3876/21, relatives a dades de vacunació
d'alts càrrecs, actes delictius de menors fugats de centres
d'internament i a ocultació de dades sobre càrrecs polítics
vacunats de forma privilegiada a l'Oficina de Prevenció i Lluita
contra la corrupció a les Illes Balears, respectivament.
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