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5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 97, de 16 d'abril de 2021. 5623



5590 BOPIB núm. 98 -  23 d'abril de 2021

1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de març de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 2377/21, relativa a aplicació immediata
de mesures de compensació dels desavantatges de la
insularitat, amb les esmenes RGE núm. 2580, 2582, 2569 i
2584/21, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears i el Govern de l’Estat a convocar en un
termini màxim de dos mesos la Comissió Mixta
d’Economia i Hisenda prevista a l’article 125 de l’Estatut
d’Autonomia amb l’objectiu de fixar la metodologia
consensuada per determinar la dotació inicial del factor
d’insularitat, d’acord amb els articles 17 i 18 del Reial
decret llei 4/2019, de 22 de febrer, del règim especial de les
Illes Balears.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a establir reglamentàriament, en el termini de temps
més breu possible i sempre dins l’any 2021, noves millores
en el mecanisme de compensació al transport marítim entre
illes dels residus generats a la comunitat autònoma de les
Illes Balears, previst a l’article 12 del Reial decret llei
4/2019, de 22 de febrer, del règim especial de les Illes
Balears.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a establir en un termini màxim de sis mesos les
reduccions o bonificacions sobre les taxes portuàries i
aeroportuàries de l’arxipèlag balear, tal com preveu l’article
13 del Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, del règim
especial de les Illes Balears.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a tenir llesta per a l’exercici 2022 la reforma de
l’Impost sobre Societats que bonifiqui les inversions de les
empreses industrials de les Illes Balears dirigides a
minimitzar els impactes sobre el medi ambient, tal com
preveu l’article 29 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de
règim especial de les Illes Balears.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a complir en el termini de dos mesos els
compromisos continguts a la disposició transitòria primera
del Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, del règim
especial de les Illes Balears, relatius a sol·licitar a la
Comissió Europea la modificació del Reglament UE
1407/2013, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació
dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la

Unió Europea a les ajudes de minimis, en el sentit
d’augmentar el límit de 200.000 euros d’ajudes acumulades
per una mateixa empresa durant un període de tres anys per
al transport de mercaderies per als territoris insulars.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reprendre, en el termini màxim de dos
mesos, les negociacions amb el Govern de l’Estat per
concretar el traspàs de les competències en matèria
d’administració de justícia previstes a l’article 98 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. El procediment
de traspàs d’aquesta competència haurà de reconèixer el fet
insular, el cost efectiu i de finançament actualitzat i adient
a les necessitats d'infraestructures i de personal que
necessita per a un bon desenvolupament de la política
pública, així com tenir en compte l’augment de la població
de la comunitat autònoma de les Illes Balears en els darrers
anys.

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a, mentre no estigui transferida la competència
d’administració de justícia a la CAIB, revisar a l’alça els
complements de destí de tots els treballadors públics que
depenen de l’Administració General de l’Estat, per
equiparar-los als que cobren els treballadors públics que
exerceixen la seva tasca professional a l’arxipèlag canari.

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears que realitzi, com a molt tard dins el 2022,
les actuacions necessàries per crear l’Escola de Seguretat
Pública de les Illes Balears, com una de les passes prèvies
i necessàries per dissenyar un cos de policia autonòmica de
les Illes Balears, d’acord amb l’article 33 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears i la disposició addicional
segona de la Llei 11/2017, de 20 de desembre, de
modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

Novè. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a dur a terme totes
les actuacions necessàries per garantir quatre freqüències
efectives diàries en les rutes interilles, amb intervals d'entre
tres i quatre hores entre els diferents vols, donant així
compliment material a les obligacions de servei públic
(OSP) en les rutes aèries interilles, recollides a l'Acord de
Consell de Ministres de 21 de novembre de 2003, pel qual
es declaren obligacions de servei públic en rutes aèries
entre les Illes Balears.

Desè. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a revisar de manera
consensuada amb el Govern de les Illes Balears i els
consells insulars d’Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de
Menorca les obligacions de servei públic (OSP) en les rutes
aèries entre illes en el sentit de garantir durant tot l’any un
mínim de cinc freqüències diàries d'anada i tornada a
cadascuna de les rutes i d’acord amb les condicions
concretes d’horaris, freqüències i capacitat que millor
convenguin als interessos i a les necessitats dels ciutadans
i les ciutadanes de cadascuna de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 23 de març de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102580
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102582
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102569
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102584
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El president
Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31 de març de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 18013/20, relativa a suport al Projecte Madrassa, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, en coordinació amb les entitats locals i el
moviment associatiu a les Illes Balears, a continuar
reforçant el suport al desenvolupament del Projecte
Madrassa.

A la seu del Parlament, 13 d'abril de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31 de març de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 14992/20, relativa a declaració de l'oficialitat de la
llengua catalana a la Unió Europea, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el català no
és llengua oficial de la Unió Europea, malgrat ser la
tretzena llengua més parlada en el territori de la Unió amb
gairebé deu milions de parlants, tenir reconeixement oficial
en tres comunitats autònomes i que, d'acord amb el
Reglament 1/1958 relatiu al règim lingüístic de la Unió
Europea, perquè una llengua sigui oficial de la Unió només
cal que aquesta sigui proposada al Consell Europeu per
l'estat membre interessat i que obtingui una votació
favorable per unanimitat. 

2. El Parlament de les Illes Balears constata que les
conseqüències de la no-oficialitat del català a la Unió

Europea són diverses i de diferent tipologia, com la
impossibilitat per als ciutadans d'utilitzar aquesta llengua
davant de les institucions de la UE amb normalitat -inclòs
el Parlament Europeu. De la mateixa manera, la manca de
traducció oficial dels documents oficials de les institucions
europees al català i, molt especialment, la potencial
limitació de l'activitat legislativa autonòmica que tingui com
a objecte la promoció de la llengua catalana, atès que un
acte jurídic de la Unió Europea pot restringir la possibilitat
d'establir obligacions lingüístiques respecte de
determinades matèries exclusivament en llengües oficials de
la Unió. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que, d'acord amb el Reglament 1/1958 del
Consell, iniciï el procediment per sol·licitar al Consell
Europeu la plena oficialitat del català a la Unió Europea. 

4. El Parlament de les Illes Balears acorda d’adreçar-se al
Consell, a la Comissió i al Parlament Europeu i demanar
que el català sigui llengua plenament oficial de la Unió
Europea. 

5. El Parlament de les Illes Balears acorda d’adreçar-se al
Parlament de Catalunya i a les Corts Valencianes per tal de
treballar de manera conjunta per promoure les accions
necessàries amb l’objectiu d’aconseguir la plena oficialitat
de la llengua catalana a la Unió Europea.

A la seu del Parlament, 13 d'abril de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 31 de març de 2021, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 10360/20, relativa a
millores en les condicions laborals del personal tècnic
d'infermeria, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

El Parlament de les Illes Balears proposa:

1. Instar el Govern de l'Estat a revisar l'Estatut Marc del
Personal Estatutari dels Serveis de Salut aprovat per la Llei
55/2003, de 16 de desembre, i actualitzar les funcions dels
i les auxiliars d'infermeria a les competències reals i
funcions diàries que realitzen a l'actualitat. 

2. Instar el Govern de les Illes Balears a impulsar
campanyes informatives i de conscienciació sobre el
civisme i el respecte als i les professionals dels equips
sanitaris, a fi d'eradicar la violència que pateixen mentre es
troben en els seus llocs de treball exercint la seva labor.

A la seu del Parlament, 13 d'abril de 2021
La secretària en funcions de la comissió

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-083.pdf#page=190
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-083.pdf#page=190
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-068.pdf#page=38
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-068.pdf#page=38
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-056.pdf#page=19
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Irantzu Fernández i Prieto
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 8 d'abril de 2021, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1165/21, relativa
a la posada en marxa d'un servei de mediació per a la
negociació del preu de lloguer que paguen comerços o
autònoms als propietaris dels locals que ocupen per a la seva
activitat com a mesura per mantenir i impulsar llocs de feina
al sector, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa un servei de mediació que ajudi a
trobar fórmules consensuades per a la negociació del lloguer
entre comerços de proximitat o professionals que exerceixen la
seva activitat com autònoms amb els propietaris dels locals i
espais que ocupen com a mesura per ajudar a mantenir i crear
llocs de feina en aquest sector tan fortament colpejat per la crisi
generada per la pandèmia de la COVID-19.

A la seu del Parlament, 13 d'abril de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 8 d'abril de 2021, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1278/21, relativa
a creació, a tracció i retenció del talent a les Illes Balears:
Parc Bit, Districte Innovador, Formació, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar l'increment d'inversió pública i
privada destinada a I+D+i perquè aconsegueixi el més aviat
possible el percentatge del 2% del PIB de Balears. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar els parcs tecnològics de Mallorca
i Menorca (ParcBit Palma i Alaior) com a pols d'atracció
d'empreses tecnològiques capdavanteres adequant els
recursos i el seu model de gestió als actuals reptes i
necessitats dels seus usuaris.

 3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a accelerar la gestió i la construcció del futur
parc tecnològic ParcBit d'Eivissa. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la creació de centres tecnològics
d'excel·lència per permetre acollir-se a les convocatòries
d'ajuda del programa Cervera del CDTI.

 5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a programar una recerca activa d'empreses que
puguin incorporar-se a l'ecosistema dels nostres parcs
tecnològics, als nostres districtes innovadors o al nostre
teixit productiu com a palanca de noves ocupacions de
qualitat. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, en coordinació amb l'Ajuntament
de Palma i el Consell Insular, un districte d'innovació
capdavanter a la zona del Nou Llevant. 

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, en col·laboració amb la UIB i
l'Ajuntament de Palma, la construcció d'infraestructures
universitàries en el Districte d'Innovació de Nou Llevant.

 8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aconseguir acords de col·laboració
públicoprivada per permetre la construcció d'una residència
en el districte d'innovació del Nou Llevant, per allotjar els
docents, conferenciants, científics, etc., que vinguin a
realitzar la seva labor a Balears.

 9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la creació de noves línies d'FP que
combinin àrees tecnològiques i digitals amb àrees
d'enginyeria, salut, turisme, ja existents. 

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la tramitació de la declaració d'interès
autonòmic que permeti la construcció d'una residència
d'estudiants com a mesura de facilitar la creació i l'atracció
de talent. 

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar estabilitat als projectes i programes de
recerca que es desenvolupen actualment a les nostres illes.

A la seu del Parlament, 13 d'abril de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 31 de març de 2021, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 11499/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proves PCR a l'Hospital de Formentera, amb el

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-085.pdf#page=36
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-086.pdf#page=34
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resultat següent: vots emesos 8, vots a favor 3, vots en contra
5 i abstencions 1.

Palma, a 21 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del conseller de Fons Europeus,

Universitat i Cultura, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, sobre les principals línies programàtiques
quant a Fons Europeus que pensa desenvolupar durant la
present legislatura i sobre les directrius generals de l'acció
de govern que desenvoluparà (RGE núm. 1747 i 1777/21).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de març de 2021, tengué lloc la
compareixença del conseller de Fons Europeus, Universitat i
Cultura, qui, acompanyat del director general de Fons
Europeus, del director de l'Oficina de Planificació i
Coordinació d'Inversions Estratègiques, de la cap de Gabinet,
del responsable de Comunicació, de la secretària general i de
la interlocutora parlamentària, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 21 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Acord de compareixença de la directora general de

Participació, Transparència i Voluntariat sobre les
actuacions realitzades a la present legislatura respecte dels
objectius i les fites establerts a la Llei 11/2019, de 8 de
març, de voluntariat de les Illes Balears (RGE núm.
1531/21).

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31 de març de
2021, acordà, per unanimitat, la compareixença de la directora
general de Participació, Transparència i Voluntariat,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, sobre el tema
indicat a l'enunciat.

Palma, a 21 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord de compareixença del president  de la Plataforma

del Voluntariat de les Illes Balears sobre la situació del
voluntariat a les Illes Balears i el desenvolupament i
l'aplicació de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat
de les Illes Balears (RGE núm. 1752/21).

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31 de març de
2021, acordà, per unanimitat, la compareixença del president
de la Plataforma del Voluntariat a les Illes Balears, sol·licitada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, sobre el tema indicat a
l'enunciat.

Palma, a 21 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 d'abril de 2021, d'acord amb els articles 138 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 4041/21, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 21 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
 D'acord amb els articles 138 i següents del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta la següent proposició de llei:

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 5/1990, DE 24 DE MAIG, DE CARRETERES DE

LA COMUNITAT AUTÒNOMA 
DE LES ILLES BALEARS

I

La llei vigent en matèria de carreteres de les Illes Balears va
ser aprovada ja fa més de trenta anys, el 1990. Amb el temps
que ha transcorregut d’ençà de l’aprovació de l’esmentada
norma la societat de les Illes Balears i la mobilitat ha canviat de
manera important. En aquestes tres dècades, doncs, ha crescut
la consciència ciutadana sobre la importància de la mobilitat
sostenible, de la protecció del paisatge, o d’avançar cap a la
transició energètica amb l’objectiu de ser més resilients
respecte dels efectes d’un canvi climàtic que ja es comencen a
patir. En aquest sentit, cal destacar que en els darrers trenta
anys s’han anat aprovant diferents directives europees, normes
estatals o plans sectorials que sí que incorporen aquests
conceptes, però no passa així amb la Llei de carreteres de la
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Comunitat autònoma de les Illes Balears, des de la seva
aprovació inicial del 1990, només ha experimentat lleugeres
modificacions, però cal que sigui adaptada a canvis en matèria
d’impacte paisatgístic, mobilitat sostenible o transició
energètica; motiu pel qual es fa necessari, o bé la redacció
íntegra d’una nova norma, o bé l’adaptació puntual de la llei
vigent en aquests àmbits.

En primer lloc, doncs, cal afavorir la implantació arreu del
territori de carrils per a la circulació de bicicletes i, en
conseqüència, reduir els desplaçaments amb vehicles de motor.
Per altra banda, cal adaptar la norma a la realitat de la transició
energètica que, de forma encara molt incipient, ja s’està
començant a implantar a les Illes Balears. El nou model
energètic que sorgeixi fruit d’aquesta transició no només ha de
ser un model sostenible i basat en les energies netes, sinó que
també es caracteritzarà per ser un model descentralitzat: a
diferència de l’actual model, on unes poques centrals
contaminants de grans dimensions produeixen el gruix de
l’energia que es consumeix, el model al qual s’avança serà un
model caracteritzat per una xarxa de petites unitats de
producció d’energia neta distribuïdes arreu del territori.
Aquesta distribució geogràfica fa necessari preveure la
connexió entre les diferents infraestructures de producció i
emmagatzematge d’energia elèctrica, per la qual cosa cal
adaptar la norma esmentada i afavorir l’autorització d’aquests
serveis públics.

II

Aquesta llei consta d’un article únic mitjançant el qual es
modifiquen vuit punts concrets de la Llei 5/1990, de 24 de
maig, de carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Primerament, els apartats primer i segon d’aquest article
únic modifiquen l’article 7 bis de l’esmentada llei mitjançant la
introducció d’un nou apartat 4 que recull la possibilitat de dur
a terme projectes de carrils per a la circulació de bicicletes
encara que no estiguin previstos en els plans directors sectorials
de carreteres en circumstàncies taxades, com són, d’una banda,
la unió de dues zones urbanes amb afluència de vianants i
ciclistes; i, per altra banda, quan aquests projectes s’hagin
inclòs en un conveni, per a col·laborar en el seu finançament,
entre l’administració pública competent, altres administracions
públiques i/o empreses que realitzin serveis d’interès públic
com xarxes de transport i/o distribució de gas, energia elèctrica,
hidràuliques, telecomunicacions o similars. A més, es manté la
previsió que ja estava contemplada en l’antic article 7 bis,
apartat 3, de projectar carrils per a la circulació de bicicletes
quan donin continuïtat als carrils per a bicicletes ja executats en
carreteres interurbanes. L’objectiu d’aquesta primera
modificació és fomentar la proliferació de carrils per a la
circulació de bicicletes a les carreteres de les Illes i, en
conseqüència, afavorir la mobilitat sostenible. Així mateix,
aquesta modificació permetrà projectar carrils per a la
circulació de bicicletes sobre les xarxes de transport i/o
distribució de gas, energia elèctrica, hidràuliques o
telecomunicacions que, previsiblement, hauran d’anar
incrementant en els pròxims anys a mesura que avanci la
transició energètica a les Illes Balears i es vagin construint i
posant en marxa instal·lacions de producció d’energia elèctrica
a partir de fonts renovables, que quedaran distribuïdes arreu del
territori de forma descentralitzada.

A continuació, el tercer punt de l’article únic afegeix un nou
apartat a l’article 21 de la llei. Aquest nou apartat estableix que
els convenis que es duguin a terme per a finançar les obres
d’estesa subterrània de xarxes de serveis públics pel subsòl del
domini públic de carreteres prevegin el cànon d’ocupació que
les empreses prestadores dels serveis hagin de satisfer, així com
l’assumpció de les despeses de manteniment de la
infraestructura i els supòsits de revocació que es determinin,
també en el cas que en el que la superfície estigui destinada a
la circulació de bicicletes.

El quart punt de l’article únic modifica l’article 27 de la llei
5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, que fins ara preveia la
possibilitat de dur a terme carrils per a la circulació de
bicicletes a les carreteres d’àrees residencials o turístiques i a
les travesseres en què fos factible. La modificació continguda
en l’apartat tercer de l’article únic conserva aquesta possibilitat,
però introdueix dos nous apartats. El nou article 27, apartat 2
pretén clarificar certes ambigüitats que pugui suscitar aquesta
disposició. D’aquesta manera, es recull que quan aquests carrils
per a la circulació de bicicletes no estiguin prevists en el Pla
General d’Ordenació Urbana o en el Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible, s’haurà d’ajustar a les dimensions definides en el
Pla Territorial Insular, o bé als criteris generalment acceptats.
A més, s’aclareix que els carrils per a bicicletes s’han d’ubicar
en la zona de domini públic existent o, en tot cas, dins de la
zona de protecció. Per altra banda, el nou apartat 3 que
s’introdueix a l’article 27 determina que en els casos previstos
en l’article 7 bis, apartat 4, i en defecte de pla director sectorial
de carreteres, l'amplada màxima del carril bidireccional serà
d’entre 2,5 i 3,5 metres, es projectarà sobre zones afectades en
el moment de la redacció del projecte com a zona de protecció
de carretera, en una plataforma independent de la carretera
actual, separada per paret seca, si és el cas, o per alguna barrera
que separi les dues plataformes.

Per altra banda, l’apartat cinquè de l’article únic d’aquesta
llei modifica l’article 28, apartat 1, de la llei 5/1990, de 24 de
maig, de carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, que introdueix la consideració, per als carrils per a la
circulació de bicicletes, d’elements bàsics i complementaris de
la via. En conseqüència, aquesta modificació garanteix que els
projectes per a la construcció de carrils per a la circulació de
bicicletes sigui considerat a tots els efectes un projecte de
millora de la carretera i gaudeixi així de totes les facilitats
d’execució de què gaudeixen els projectes d’aquesta índole.

L’article 28 de la llei 5/1990 també queda modificat en el
seu apartat segon, en virtut de l’apartat sisè d’aquesta llei. Amb
aquesta modificació es vol facilitar que les administracions
titulars de carreteres puguin incorporar al domini públic les
superfícies annexes a la carretera pel subsòl de les quals passin
serveis d’interès públic.

De forma complementària al que preveu l’apartat cinquè,
l’apartat setè de l’article únic d’aquesta llei introdueix un nou
apartat 3 a l’article 28 de la llei 5/1990, de 24 de maig, de
carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que
dona cobertura legal a l’expropiació dels terrenys sobre els
quals s’hauran de projectar els carrils per a la circulació de
bicicletes, tant si aquest està previst al pla director sectorial de
carreteres com si respon als casos previstos al nou article 7 bis,
apartat 4.
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El darrer apartat de l’article únic d’aquesta llei introdueix
una modificació a l’epígraf e) de l’article 33, apartat 3, de la
llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears que permet l’autorització
d’infraestructures de serveis públics paral·leles a la plataforma
de la carretera i en determina les condicions a les quals
s’hauran d’ajustar. La nova redacció d’aquest epígraf remet el
procés d’autorització al nou apartat 4, article 7 bis, introduït
també mitjançant aquesta modificació, que preveu la projecció
de carrils per a la circulació de bicicletes sobre xarxes de
transport i/o distribució de gas, energia elèctrica, hidràuliques,
telecomunicacions o similars.

Finalment, la disposició final determina la data d’entrada en
vigor de la present modificació normativa.

Article únic
Modificació de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Primer. Es modifica l’apartat 3 de l’article 7 bis de la Llei
5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

“3. Els plans directors sectorials de carreteres han d’establir
els criteris de disseny i execució dels carrils per a la
circulació bicicletes, com a mínim pel que fa a:

a) La secció del traçat (amplada mínima i recomanada
dels carrils, condicions tècniques de segregació del vial,
etc.).

b) Les interseccions.

c) La pavimentació.

d) La integració paisatgística.”

Segon. S’afegeix un apartat 4 a l’article 7 bis de la Llei 5/1990,
de 24 de maig, de carreteres de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, amb el redactat següent:

“4. No obstant el que estableixen els apartats anteriors,
encara que no estigui previst en el pla director sectorial de
carreteres, a fi de millorar la mobilitat sostenible podran
dur-se a terme projectes de nous carrils per a la circulació
de bicicletes en els casos següents:

a) Quan donin continuïtat als carrils per a bicicletes
executats en algun tram d’una carretera interurbana.

b) Quan uneixin dues zones urbanes amb afluència de
vianants i ciclistes.

c) Quan s’hagin inclòs en un conveni, per col·laborar en
el seu finançament, entre l’administració pública competent,
altres administracions públiques i/o empreses que realitzin
serveis d’interès públic com xarxes de transport i/o
distribució de gas, energia elèctrica, hidràuliques,
telecomunicacions o similars. 

La tramitació del projecte haurà de seguir el que
determini la llei d’avaluació ambiental.”

Tercer. S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 21 de la Llei
5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, amb el redactat següent:

“5. Els convenis entre l’administració pública competent,
altres administracions públiques i/o empreses que realitzin
serveis d’interès públic com xarxes de transport i/o
distribució de gas, energia elèctrica, hidràuliques,
telecomunicacions o similars que s’estableixin per al
finançament de les obres per fer passar les xarxes pel subsòl
del domini públic de carreteres, inclòs si s’aprofita la
superfície per a projectar-hi un carril per a la circulació de
bicicletes, preveuran el cànon d’ocupació que hagin
d’abonar les esmentades empreses i l’assumpció de les
despeses de manteniment de la infraestructura, així com els
supòsits de revocació que es determinin.”

Quart. Es modifica l’article 27 de la Llei 5/1990, de 24 de
maig, de carreteres de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que queda redactat de la manera següent:

"1. A les carreteres d’àrees residencials o turístiques i a les
travesseres en què sigui factible, s’hi disposaran carrils per
a la circulació de bicicletes, de manera que s’hi impedeixi
l’ús de vehicles automòbils.

2. En el cas de les travesseres, les seccions tipus del carril
per a bicicletes s'han d’ajustar a les previsions incloses en
el Pla General d’Ordenació Urbana o bé en el Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible. No obstant això, en el cas de
no haver-se previst en aquests documents, s'hauran d’ajustar
a les dimensions definides, si escau, en el Pla Territorial
Insular, o bé als criteris generalment acceptats. Els carrils
per a bicicletes s’han d’ubicar en la zona de domini públic
existent o, en tot cas, dins de la zona de protecció, havent
de tramitar-se en aquest cas el corresponent expedient
d’expropiació.

3. En la resta de casos, especialment en els previstos en
l’article 7 bis, apartat 4, i en defecte de pla director sectorial
de carreteres, l'amplada màxima del carril bidireccional serà
d’entre 2,5 i 3,5 metres, es projectarà sobre zones afectades
en el moment de la redacció del projecte com a zona de
protecció de carretera, en una plataforma independent de la
carretera actual, separada per paret seca, si és el cas, o per
alguna barrera que separi les dues plataformes. Els terrenys
a ocupar, si escau, hauran de ser expropiats d’acord amb la
legislació vigent, passant a formar part del domini públic de
la carretera.”

Cinquè. Es modifica l’apartat 1 de l’article 28 de la Llei
5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

“1. Els projectes de carreteres, en funció de la categoria i
del traçat, han de definir les dues línies que a cada vorera de
la calçada o de les calçades emmarcaran la zona de domini
públic que haurà de ser necessàriament expropiada,
destinada a contenir tots els elements bàsics i
complementaris de la via i també les necessitats annexes a
aquesta, com jardins, àrees de descans, àrees de servei,
carrils per a la circulació de bicicletes, miradors, zones
destinades a emmagatzemament, pesatge, amidaments
d’aforaments i d’altres operacions de conservació.”
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Sisè. Es modifica l’apartat 2 de l’article 28 de la Llei 5/1990,
de 24 de maig, de carreteres de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

“2. A les carreteres construïdes, a més de les superfícies
existents, la zona de domini públic podrà incloure aquelles
que siguin necessàries per a un millor servei, tals com les
esmentades a l’apartat anterior o aquelles pel subsòl de les
quals hagin de passar xarxes de transport i/o distribució de
gas, energia elèctrica, hidràuliques, telecomunicacions o
similars, mitjançant l’elaboració del projecte corresponent
i l’expedient d’expropiació oportú.”

Setè. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 28 de la Llei 5/1990,
de 24 de maig, de carreteres de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, amb el següent redactat:

“3. L’aprovació de projectes de construcció de carrils per
a la circulació de bicicletes suposarà la definició de la zona
de domini públic que haurà de ser necessàriament
expropiada, tant si el carril està previst al pla director
sectorial de carreteres com si respon als casos previstos a
l’article 7 bis, apartat 4.”

Vuitè. S’afegeix un nou epígraf e bis a l’apartat 3 de l’article 33
de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb el següent redactat:

“e bis) Podran autoritzar-se en tot cas les
infraestructures de serveis públics sota carrils per a la
circulació de bicicletes projectats de conformitat amb
convenis signats entre l'Administració pública i l'empresa
que realitza la prestació de serveis d'interès públic com a
xarxes de transport i / o distribució de gas, energia elèctrica,
hidràuliques, telecomunicacions i similars previstos a
l’article 7 bis, apartat 4.

Les empreses que prestin els serveis quedaran obligades
a abonar el cànon d'ocupació que en el seu cas es fixi, a
assumir les despeses de manteniment, així com a acceptar
dels supòsits de revocació que es determinin.”

Disposició final
Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 16 d'abril de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
La portaveu
Sílvia Tur i Ribas

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 d'abril de 2021, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 21 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4044/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a eradicació de la pobresa i gestió de l'Ingrés
Mínim Vital, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
2744/21.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
2744/21, relativa a política general del Govern en relació amb
l'eradicació de la pobresa i la gestió de l'Ingrés Mínim Vital, la
moció següent.

Primer. El Parlament de les Illes Balears constata el fracàs de
l’ingrés mínim vital ja que, quasi un any després de la seva
aprovació, a Balears de les 29.000 sol·licituds presentades just
han estat aprovades un 5%, un 53% denegades i un 42% encara
està pendent de resolució.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar el Decret de l’ingrés mínim vital quant als
requisits necessaris i criteris de concessió, per tal d’arribar no
just a la pobresa severa sinó també a totes aquelles persones
que estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica
sobrevinguda per l’actual greu crisi econòmica.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a transferir a la nostra comunitat autònoma, és a dir al
Govern de les Illes Balears, la gestió de la tramitació de
l’ingrés mínim vital i que el pagament es faci directament des
del Ministeri de Seguretat Social, de la mateixa manera que les
pensions no contributives.

Aquesta transferència de la gestió, arribat el cas, haurà de
portar aparellada, obligatòriament, la transferència de la
dotació econòmica necessària per fer front als recursos humans
i materials que permetin el reforç dels serveis socials
comunitaris, personal administratiu i tècnic, així com els canals
d'informació i tramitació de les ajudes.

Quart. El Parlament de les Illes Balears, per evitar la
desprotecció dels més vulnerables, insta el Govern de les Illes
Balears, mitjançant modificació de normativa, a prorrogar la
renda mínima d’inserció dels consells insulars fins al 31 de
desembre de 2021 així com a dotar-la de la corresponent
partida econòmica o bé a la revisió i la modificació dels criteris
i requisits de la Renda Social Garantida per tal de no deixar
sense ajuda econòmica les persones fins ara beneficiaries de la
Renda Mínima d’Inserció.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-094.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-094.pdf#page=22
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Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar els requisits i els procediments per
assegurar que a totes les línies d’ajudes al lloguer arribin a les
famílies en especial situació de vulnerabilitat social i que tenen
infants al seu càrrec.

Palma, a 16 d'abril de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 d'abril de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 21 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 3888/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dades de vacunació de la COVID-19 des del primer dia de
vacunació fins al 12 d'abril.

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.

Dades de vacunació de la COVID-19 des del primer dia de
vacunació fins al 12 d'abril.

1. Quantes persones amb cita confirmada no han acudit a la cita
i, per tant, no han estat vacunades? Sol·licitam especificació de
l'etapa i dels grup a què pertanyen.

2. Quantes persones en ser contactades per part del Servei de
Salut per ser citades per a la vacunació han manifestat de
manera expressa que no desitgen/desitjaven ser vacunades?
Sol·licitam especificació de l'etapa i dels grup a què pertanyen.

Palma, a 12 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 3894/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a criteri de vacunació del col·lectiu de
policies locals.

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.

Per quina raó els policies locals de més de 55 anys, sent un
col·lectiu de risc, no estan vacunats i els de menys de 55 anys
sí ho estan?

Palma, a 13 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

C)
RGE núm. 3911/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
sol·licitants i beneficiaris de la RESOGA.

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.

Nombre de sol·licituds de RESOGA enregistrats des de la
seva implementació fins al 15 d'abril de 2021.

Nombre de sol·licituds d'aquesta prestació que han estat
aprovades (resolució favorable) i atorgades. Nombre de
beneficiaris (famílies/beneficiaris).

Nombre de sol·licituds denegades per resolució
desfavorable. Motius pels quals han estat denegades (amb
especificació dels motius relacionats amb el nombre de les
denegades).

Import total de la quantia executada des de la seva
implementació a la data d'1 d'abril de 2021.

Palma, a 13 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 3912/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
sol·licitants i beneficiaris de la prestació de l'Ingrés Mínim
Vital a les Illes Balears.

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

Nombre de sol·licituds d'IMV presentades per demandants
de les Illes Balears des de l'inici de la implementació d'aquesta
prestació.

Nombre de sol·licituds d'IMV tramitades des de la seva
implementació i sol·licitades per demandants de les Illes
Balears, fins a data 15 d'abril de 2021.

Nombre de sol·licituds d'IMV atorgades des de la seva
implementació i sol·licitades per demandants de les Illes
Balears, fins a data 15 d'abril de 2021.
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Nombre de sol·licituds d'IMV denegades des de la seva
implementació i sol·licitades per demandants de les Illes
Balears, fins a data 15 d'abril de 2021 (i motius de la
denegació).

Palma, a 13 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 3944/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors
6/04/21 d'indisponibilitat de crèdit del capítol d'inversions
del pressupost del Servei de Salut.

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.

Amb motiu de la resolució de la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors de data 6/04/21, per la qual es declara la
indisponibilitat de crèdit del capítol d'inversions del pressupost
del Servei de Salut, quines mesures adoptarà el Govern per
donar compliment a la mesura/actuació objecte d'aprovació en
els pressuposts de la CAIB per a l'any 2021?

Palma, a 14 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

F)
RGE núm. 3945/21, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a estudis per detectar la presència
de microalgues del gènere Ostreopsis a les nostres costes.

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.

S'han fet estudis per detectar la presència de microalgues
del gènere Ostreopsis a les nostres costes? En cas afirmatiu,
quines han estat les conclusions?

Palma, 14 d'abril de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

G)
RGE núm. 3946/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacunació
contra la COVID de la presidenta del Govern.

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.

Des de l'inici del procés de vacunació, ha rebut la Sra.
Francina Armengol i Socias, presidenta del Govern, alguna dosi
de les vacunes contra la COVID que s'estan inoculant? En cas
afirmatiu, en quina data la va rebre i els motius pels quals es va
prioritzar la seva vacunació.

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

H)
RGE núm. 3947/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacunació
contra la COVID del conseller de Transició Energètica,
Sector Productius i Memòria Democràtica.

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.

Des de l'inici del procés de vacunació, ha rebut el Sr. Juan
Pedro Yllanes i Suárez, conseller de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica, alguna dosi de les
vacunes contra la COVID que s'estan inoculant? En cas
afirmatiu, en quina data la va rebre i els motius pels quals es va
prioritzar la seva vacunació.

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

I)
RGE núm. 3948/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacunació
contra la COVID de la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat.

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.

Des de l'inici del procés de vacunació, ha rebut la Sra.
Mercedes Garrido i Rodríguez, consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat, alguna dosi de les vacunes contra la
COVID que s'estan inoculant? En cas afirmatiu, en quina data
la va rebre i els motius pels quals es va prioritzar la seva
vacunació.

Palma, 14 d'abril de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí
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J)
RGE núm. 3949/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacunació
contra la COVID de la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors.

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.

Des de l'inici del procés de vacunació, ha rebut la Sra.
Rosario Sánchez i Grau, consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors, alguna dosi de les vacunes contra la COVID que
s'estan inoculant? En cas afirmatiu, en quina data la va rebre i
els motius pels quals es va prioritzar la seva vacunació.

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

K)
RGE núm. 3950/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacunació
contra la COVID del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.

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.

Des de l'inici del procés de vacunació, ha rebut el Sr. Iago
Negueruela i Vázquez, conseller de Model Econòmic, turisme
i Treball, alguna dosi de les vacunes contra la COVID que
s'estan inoculant? En cas afirmatiu, en quina data la va rebre i
els motius pels quals es va prioritzar la seva vacunació.

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

L)
RGE núm. 3951/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacunació
contra la COVID de la conseller d'Afers Socials i Esports.

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.

Des de l'inici del procés de vacunació, ha rebut la Sra. Fina
Santiago i Rodríguez, consellera d'Afers Socials i Esports,
alguna dosi de les vacunes contra la COVID que s'estan
inoculant? En cas afirmatiu, en quina data la va rebre i els
motius pels quals es va prioritzar la seva vacunació.

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

M)
RGE núm. 3952/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacunació
contra la COVID del conseller d'Educació i Formació
Professional.

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.

Des de l'inici del procés de vacunació, ha rebut el Sr. Martí
March i Cerdá, conseller d'Educació i Formació Professional,
alguna dosi de les vacunes contra la COVID que s'estan
inoculant? En cas afirmatiu, en quina data la va rebre i els
motius pels quals es va prioritzar la seva vacunació.

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

N)
RGE núm. 3953/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacunació
contra la COVID de la consellera de Salut i Consum.

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.

Des de l'inici del procés de vacunació, ha rebut la Sra.
Patricia Gómez i Picard, consellera de Salut i Consum, alguna
dosi de les vacunes contra la COVID que s'estan inoculant? En
cas afirmatiu, en quina data la va rebre i els motius pels quals
es va prioritzar la seva vacunació.

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

O)
RGE núm. 3954/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacunació
contra la COVID del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura.

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.

Des de l'inici del procés de vacunació, ha rebut el Sr.
Miquel Company i Pons, conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, alguna dosi de les vacunes contra la
COVID que s'estan inoculant? En cas afirmatiu, en quina data
la va rebre i els motius pels quals es va prioritzar la seva
vacunació.

Palma, 14 d'abril de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí
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P)
RGE núm. 3955/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacunació
contra la COVID del conseller de Medi Ambient i Territori.

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.

Des de l'inici del procés de vacunació, ha rebut el Sr.
Miquel Mir i Gual, conseller de Medi Ambient i Territori,
alguna dosi de les vacunes contra la COVID que s'estan
inoculant? En cas afirmatiu, en quina data la va rebre i els
motius pels quals es va prioritzar la seva vacunació.

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

Q)
RGE núm. 3956/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacunació
contra la COVID de la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació.

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.

Des de l'inici del procés de vacunació, ha rebut la Sra.
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño,
consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, alguna dosi de
les vacunes contra la COVID que s'estan inoculant? En cas
afirmatiu, en quina data la va rebre i els motius pels quals es va
prioritzar la seva vacunació.

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

R)
RGE núm. 3957/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacunació
contra la COVID del conseller de Mobilitat i Habitatge.

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.

Des de l'inici del procés de vacunació, ha rebut el Sr. Josep
Marí i Ribas, conseller de Mobilitat i Habitatge, alguna dosi de
les vacunes contra la COVID que s'estan inoculant? En cas
afirmatiu, en quina data la va rebre i els motius pels quals es va
prioritzar la seva vacunació.

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

S)
RGE núm. 3958/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacunació
contra la COVID de la consellera de Presidència, Cultura
i Igualtat.

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.

Des de l'inici del procés de vacunació i mentre va ser
consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, va rebre la Sra.
Pilar Costa i Serra, alguna dosi de les vacunes contra la COVID
que s'estan inoculant? En cas afirmatiu, en quina data la va
rebre i els motius pels quals es va prioritzar la seva vacunació.

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

T)
RGE núm. 3959/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacunació
contra la COVID del conseller de Mobilitat i Habitatge.

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.

Des de l'inici del procés de vacunació i mentre va ser
conseller de Mobilitat i Habitatge, va rebre el Sr. Marc Pons i
Pons, alguna dosi de les vacunes contra la COVID que s'estan
inoculant? En cas afirmatiu, en quina data la va rebre i els
motius pels quals es va prioritzar la seva vacunació.

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

U)
RGE núm. 3960/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacunació
contra la COVID de la consellera d'Administracions
Públiques i Modernització.

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.

Des de l'inici del procés de vacunació i mentre va ser
consellera d'Administracions Públiques i Modernització, va
rebre la Sra. Isabel Castro i Fernández, alguna dosi de les
vacunes contra la COVID que s'estan inoculant? En cas
afirmatiu, en quina data la va rebre i els motius pels quals es va
prioritzar la seva vacunació.

Palma, 14 d'abril de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí
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V)
RGE núm. 3962/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
menors de Menorca, Eivissa i Formentera que compleixen
mesures judicials en els centres socioeducatius (2021).

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

Quants menors de Menorca, Eivissa i Formentera han
iniciat el compliment de les mesures judicials en els centres
socioeducatius de Mallorca des d'1 de gener fins al 14 d'abril
de 2021? Pregam detall de la dada del nombre de menors per
illa.

Palma, 14 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

W)
RGE núm. 3963/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
menors de Menorca, Eivissa i Formentera que compleixen
mesures judicials en els centres socioeducatius (2020).

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

Quants menors de Menorca, Eivissa i Formentera han
iniciat el compliment de les mesures judicials en els centres
socioeducatius de Mallorca des d'1 de gener fins a 31 de
desembre de 2020? Pregam detall de la dada del nombre de
menors per illa.

Palma, 14 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

X)
RGE núm. 3968/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a empreses inscrites al sistema d'estimació
objectiva (mòduls) de l'impost de turisme sostenible aquest
2021.

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

Quantes empreses s'han inscrit al sistema d'estimació
objectiva (mòduls) de l'impost de turisme sostenible aquest
2021?

Palma, 14 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

Y)
RGE núm. 3969/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a diferència d'empreses inscrites al sistema
d'estimació objectiva (mòduls) de l'impost de turisme
sostenible que hi ha entre els anys 2019, 2020 i 2021.

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

Quina diferència d'empreses inscrites al sistema d'estimació
objectiva (mòduls) de l'impost de turisme sostenible hi ha entre
els anys 2019, 2020 i 2021?

Palma, 14 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

Z)
RGE núm. 3974/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a tramitació telemàtica de l'impost de turisme
sostenible.

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.

Poden les empreses que tributen pel sistema d'estimació
directa de l'impost de turisme sostenible aquest 2021 fer els
tràmits telemàticament?

Palma, 15 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

AA)
RGE núm. 4004/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
segell per al producte local de Balears.

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

Crearà el Govern de les Illes Balears un segell identificador,
regulat i certificat, per al producte local de Balears, tal com
reclamen les organitzacions professionals agràries a la
Conselleria d'Agricultura?

Palma, 15 d'abril de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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AB)
RGE núm. 4005/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pla de promoció de producte local.

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

Té intenció el Govern de les Illes Balears d'aprovar i
executar un pla de promoció del producte local de Balears, tal
com reclamen les organitzacions professionals agràries a la
Conselleria d'Agricultura?

Palma, 15 d'abril de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AC)
RGE núm. 4006/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesa sectorial de producte local i sobirania alimentària.

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.

Per què no ha constituït el Govern de les Illes Balears la
mesa sectorial de producte local i sobirania alimentària?

Palma, 15 d'abril de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AD)
RGE núm. 4024/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de sol·licituds per passar d'estimació
objectiva a estimació directa en l'impost de turisme
sostenible l'any 2021.

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

En relació amb l'impost de turisme sostenible l'any 2021,
quantes empreses han sol·licitat passar d'estimació objectiva a
estimació directa?

Palma, 16 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

AE)
RGE núm. 4025/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte d'escola nova de Sa Pobla a Can Cirera Prim.

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

En quina situació es troba el projecte d'escola nova de Sa
Pobla a Can Cirera Prim?

Palma, 16 d'abril de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AF)
RGE núm. 4027/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
del projecte del Conservatori de Música 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.

Quin és l'estat de tramitació del projecte del Conservatori
de Música de Maó? En quina data té previst el Govern la seva
inauguració?

Palma, 16 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AG)
RGE núm. 4029/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
plataforma d'interrelació del Voluntariat 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.

Té previst la Direcció General de Transparència,
Participació i Voluntariat posar en marxa la Plataforma
d'Interrelació del Voluntariat?

Si és així, quan ho farà, quina partida pressupostària hi
destinarà i des de quin disseny d'estructura administrativa i
normativa la durà a terme?

Si és així, quin estatus considera la Direcció General que ha
de tenir aquesta nova figura envers la Plataforma del
Voluntariat de les Illes Balears, com a entitat activa,
participativa i que representa 44 entitats i quasi el 75% del
voluntariat?

Palma, 16 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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AH)
RGE núm. 4030/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Observatori del Voluntariat 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.

Té previst la Direcció General de Transparència,
Participació i Voluntariat posar en marxa l'Observatori del
Voluntariat?

Si és així, quan ho farà, quina partida pressupostària hi
destinarà i des de quin disseny d'estructura administrativa i
normativa el durà a terme?

Si és així, quin estatus considera la Direcció General que ha
de tenir aquesta nova figura envers l'Observatori del
Voluntariat que des de fa anys i de forma estructurada i
consolidada té la Plataforma Estatal del Voluntariat?

Palma, 16 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AI)
RGE núm. 4031/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incompliment de terminis i actuacions que estableix la Llei
11/2019, del voluntariat 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.

Donat l'incompliment dels terminis i de les actuacions per
posar en marxa els òrgans de participació, consulta, i els
instruments que estableix la Llei 11/2019, del voluntariat, que
haurien d'estar actius abans de març de 2020 (no és context de
pandèmia) per poder dur a terme el Pla Estratègic del
Voluntariat, demanem el plantejament i la previsió de la
Direcció General de Transparència, Participació i Voluntariat
envers les tasques en relació amb el desenvolupament de les
fites de la llei, que ja s'haurien d'haver realitzat: cens d'entitats
(el març 2020, data límit), adaptació del decret de composició
i funcionament del fòrum (març 2020), pla autonòmic del
voluntariat (març 2021) i adaptació de l'administració pública
al paper que li atorga la llei del voluntariat (març 2021).

Palma, 16 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AJ)
RGE núm. 4032/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reconeixement de competències del voluntariat 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.

Quines actuacions, quin calendari de feina i quina finalitat
té prevists la Direcció General Transparència, Participació i
Voluntariat per al reconeixement de competències del
voluntariat, que s'està treballant amb la UIB (segons es va
anunciar a la compareixença en Comissió parlamentària
d'Assumptes Institucionals i Generals)?

Palma, 16 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AK)
RGE núm. 4033/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
premis al reconeixement del voluntariat 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.

Les convocatòries i edicions de Premis del Voluntariat de
les Illes Balears que s'han realitzat els dos darrers anys, s'han de
continuar promovent com una forma, no sols de reconèixer un
programa de voluntariat o unes persones per la seva trajectòria,
sinó tot el voluntariat de les Illes Balears.

Les dues edicions anteriors varen tenir poques candidatures.
Quins motius considera el Govern de les Illes Balears que són
el resultat de les poques candidatures presentades als certàmens
anuals del premis Voluntariat?

Quines actuacions té previst dur a terme el Govern per
incentivar la promoció i la presentació de més participació a les
candidatures als premis Voluntariat en les properes edicions?

Palma, 16 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AL)
RGE núm. 4034/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estructura orgànica i àmbit organitzatiu dels programes de
participació i voluntariat en el Govern 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.
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Pel seu àmbit i caire transversal, la necessitat de ser un
projecte de coordinació i cooperació interdepartamental i
interinstitucional, pels objectius a curt termini de necessitat de
desplegament normatiu, i de recursos administratius i humans
(recursos insuficients, reconegut per la directora general de
Transparència, Participació i Voluntariat), té previst el Govern
de les Illes Balears, reestructurar i ubicar la gestió i la direcció
dels programes i les polítiques de voluntariat i participació a
la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat?

Palma, 16 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AM)
RGE núm. 4035/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estudi de qualitat sobre el voluntariat a les Illes Balears.

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

Té previst el Govern de les Illes Balears realitzar un estudi
de qualitat sobre el voluntariat a la nostra comunitat autònoma,
tal i com es recomana des de les entitats i la Plataforma del
Voluntariat PLAVIB, per a una major i millor eficàcia i
diagnòstic d'actuacions que s'han de recollir en l'elaboració del
Pla Estratègic del Voluntariat?

Palma, 16 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AN)
RGE núm. 4040/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a valoració del Govern sobre la possible
autorització a les polies locals de l'ús de pistoles Taser.

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 valorat el Govern autoritzar a les policies locals la
utilització del Dispositiu Electrònic de Control (DEC) conegut
com pistola Taser?

Palma, 16 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

AO)
RGE núm. 4049/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
criteris pels quals el GOIB ha determinat diferents nivells
de restriccions a les quatre illes, donades les dades
d'evolució favorables de la incidència i positivitat de la
pandèmia.

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.

Atesos les dades d'incidència acumulada, les dades de
positivitat, el nombre de població considerada de risc (gent
gran, dependència/situació discapacitat, personal serveis
essencials...), els criteris de nombre de població de cada una de
les illes, la confusió i la incomprensió que manifesten diferents
sectors econòmics, d'acord amb la visualització de les dades i
dels acords de restriccions per raons de seguretat sanitària que
ha determinat el GOIB:

Quins són les raons i els criteris científics o de qualsevol
altra consideració pels quals des del Govern s'han determinat
diferents nivells d'alerta i acords de restriccions diferents entre
illes amb unes dades d'incidència menors d'unes respecte de les
altres?

Palma, 17 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AP)
RGE núm. 4050/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
percentatges de casos positius de COVID sense assignació
de procedència (illes).

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.

"Gairebé el 14% dels casos positius de COVID19 detectats
a Illes Balears en les dues últimes setmanes no han estat
assignats a cap illa, per la qual cosa es produeix una distorsió
en les xifres d'incidència acumulada", segons ha reconegut la
Conselleria de Salut i Consum (publicat en els mitjans de
comunicació).

Atès que això és evident que pot afectar de manera
determinant la decisió de qualificar nivells d'alerta i atribuir a
cada illa nivells de restriccions diferents d'acord amb la taxa de
positivitat i taxa d'incidència acumulada:

Quins factors objectius de correcció davant aquests
desfasaments, ha pres el GOIB per assignar els nivells d'alerta
i les restriccions a cadascuna de les Illes?

Quines són les raons per les quals no s'han assignat
geogràficament un 14% de l'origen d'aquests casos positius?

Quines mesures immediates ha pres el GOIB per resoldre
aquesta incomprensible situació quan aquesta pot afectar
considerablement la determinació d'actuacions?

Palma, 17 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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AQ)
RGE núm. 4051/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
plans de vacunació de grups prioritaris en canviar els
criteris d'administració de la vacuna d'AstraZeneca.

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 vacuna contra la COVID-19 desenvolupada per
Oxford/AstraZeneca ha estat objecte de diverses polèmiques en
els últims mesos, principalment aquelles relacionades amb la
bona voluntat de la companyia farmacèutica encarregada de
comercialitzar-la de complir amb els acords en els contractes
signats amb la Comissió Europea per a fabricació i distribució
de dosi. Més recentment, la detecció de trombes en persones
que havien estat immunitzades amb aquesta vacuna i la seva
possible relació amb aquests accidents vasculars van omplir els
titulars de mitjans de comunicació a tot el món i van provocar
inquietud tant a les persones que ja havien rebut alguna dosi
d'aquesta companyia com en aquelles que estaven pendents de
fer-ho.

A causa d'aquest exercici de farmacovigilància, els criteris
d'administració de la vacuna d'AstraZeneca han anat canviant
en qüestió de setmanes, i ha arribat fins i tot a suspendre's l'ús
durant dies a mitjan març, cosa que podria ser normal si atenem
l'avanç del coneixement sobre l'aplicació real d'un fàrmac,
especialment un com aquesta vacuna que s'està aplicant de
manera massiva a tot el món. Així, el Govern d'Espanya va
impulsar primer l'administració de la vacuna d'AstraZeneca als
menors de 55 anys, i després es va ampliar el seu ús als menors
de 65 anys.

Tot això malgrat que l'Agència Europea del Medicament
(EMA, per les seves sigles en anglès) ha recordat en totes les
seves revisions tècniques dels efectes de la vacuna
d'AstraZeneca que els seus beneficis són molt majors que els
seus riscos. El Comitè d'Avaluació de Riscos de
Farmacovigilància (PRAC, per les seves sigles en anglès) ha
reiterat en almenys dues ocasions que el veritable risc per a la
salut és no vacunar-se contra la COVID-19, una malaltia que ha
devastat tothom, especialment al nostre país.

No obstant això, és inevitable que el tractament que s'ha
donat a aquesta informació hagi creat preocupació i
escepticisme entre els ciutadans. Segons una recent enquesta de
YouGov, la confiança dels espanyols en l'efectivitat i la
seguretat de la vacuna d'AstraZeneca contra la COVID-19 s'ha
desplomat, amb una puntuació de gairebé -20 en el NET score,
l'indicador més utilitzat per mesurar la confiança del
consumidor en una empresa i si seria propens a recomanar els
seus productes. Aquest nivell d'insatisfacció és major fins i tot
que l'observat en altres països del nostre entorn com Itàlia o el
Regne Unit, i és igual que l'observat a Alemanya.

La situació és si és més preocupant pel fet que el Ministeri
de Sanitat, malgrat la recomanació de l'EMA, ha decidit el
passat 7 d'abril de 2021 proposar al Consell Interterritorial del
Sistema Nacional de Salut (SNS) restringir l'ús de la vacuna
d'AstraZeneca únicament als majors de 60 anys, amb la
previsió d'aixecar el límit d'edat situat en els 65 anys.

Això suposa una recomanació diametralment oposada a la
que es venia aplicant fins ara, ja que les persones més joves
eren les que estaven sent immunitzades amb aquesta vacuna.

A més, aquesta nova decisió causa encara més incertesa
sobre la campanya de vacunació, ja que no es va especificar
què ocorreria amb les persones de grups professionals que
estava previst que s'immunitzessin amb AstraZeneca,
especialment quan moltes d'elles ja tenen una dosi
administrada, encara que no han completat la seva pauta de
vacunes.

1. Quina valoració va traslladar el Govern de les Illes Balears
al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut sobre
la restricció de l'administració d'AstraZeneca malgrat que
l'Agència Europea del Medicament continua recomanant el seu
ús, en considerar-la segura?

2. Quina valoració fa avui el Govern de les Illes Balears sobre
aquesta qüestió, a tenor de l'escassetat de vacunes, de la
insuficient taxa de vacunació a les Illes Balears per aconseguir
l'escenari anunciat de 70% població espanyola vacunada a
l'estiu?

3. Sobre la base de quina evidència científica i a quines
recomanacions de l'Agència Europea del Medicament s'ha
considerat no completar la pauta de vacunes d'aquelles
persones que ja han rebut una primera dosi d'AstraZeneca?

4. Com s'assegurarà el Govern que tota informació sobre els
nous criteris de vacunació amb les dosis d'AstraZeneca arriba
de manera accessible, senzilla i veraç als ciutadans, evitant així
possibles reaccions contràries a administrar-se qualsevol
vacuna contra el COVID-19?

5. Com estima el Govern que aquesta nova restricció a l'ús de
la vacuna d'AstraZeneca afecta els objectius de vacunació
marcats pel Govern d'Espanya i anunciats pel Govern de les
Illes Balears?

Palma, 17 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 d'abril de 2021, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 21 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 4052/21, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a criteris per mantenir tancada l'hostaleria.

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

Sra. Gómez, quins criteris segueix per mantenir el
tancament de l'hostaleria?

Palma, a 19 d'abril de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

B)
RGE núm. 4065/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
flexibilització de les restriccions a l'hostaleria.

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

Sra. Armengol, davant els actuals indicadors sanitaris,
acordarà el Govern, de manera immediata, la flexibilització de
les restriccions a l'hostaleria?

Palma, a 19 d'abril de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 d'abril de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 21 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

C)
RGE núm. 4008/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
actual de la negociació del Govern balear amb el Govern
central sobre la indemnització per residència.

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, derivada de la pregunta d'iniciativa ciutadana
RGE núm. 3786/21.

Quin és l'estat de la negociació 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 les Balears?

Palma, a 15 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

D)
RGE núm. 4145/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a acord amb el Govern central sobre els terrenys
de Son Busquets que garanteixi la construcció d'habitatges
públics.

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

Sr. Conseller, han assolit les institucions de Balears un
acord amb el Govern central sobre els terrenys de Son Busquets
que garanteixi que es construiran habitatges públics?

Palma, a 21 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 4146/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a ampliació de la temporada turística fins
a Nadal.

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

Sra. Presidenta, com pensa allargar la temporada turística
fins a Nadal?

Palma, a 21 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

F)
RGE núm. 4149/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a compensació del Govern de les Illes Balears als
gestors d'habitatges i apartaments turístics.

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.
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Sr. Negueruela, compensarà el Govern de les Illes Balears
els gestors d'habitatges i apartaments turístics per les pèrdues
ocasionades per la gestió de la pandèmia?

Palma, a 21 d'abril de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

G)
RGE núm. 4150/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
recuperació del nombre de turistes.

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

Sra Armengol, creu que no és necessari recuperar el nombre
de turistes que ens visiten per a mantenir ocupacions i generar
riquesa?

Palma, a 21 d'abril de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

H)
RGE núm. 4151/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de
l'acord d'investidura amb MÉS per Menorca d'elaborar els
informes necessaris per avaluar la viabilitat de la
transferència de la gestió dels recursos hídrics.

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.

Pensa complir l'acord d'investidura amb MÉS per Menorca
d'elaborar tots els informes necessaris per avaluar la viabilitat
de la transferència de la gestió dels recursos hídrics als consells
insulars?

Palma, a 21 d'abril de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

I)
RGE núm. 4152/21, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incidència
a les Illes Balears del rebuig al vaccí contra la COVID-19.

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

Quina incidència té a les Illes Balears el rebuig al vaccí
contra la COVID-19?

Palma, a 21 d'abril de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

J)
RGE núm. 4153/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
promoció de les Illes Balears per l'AETIB en el que queda
de temporada turística 2021.

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, com planteja l'Agència d'Estratègia Turística
de les Illes Balears (AETIB) la promoció de les Illes Balears en
el que queda de temporada turística 2021?

Palma, a 21 d'abril de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

K)
RGE núm. 4154/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a criteris per
a la limitació de captures de la tonyina vermella.

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.

Quins són els criteri que s'han tengut en compte per a la
limitació de captures, a la present campanya, de la tonyina
vermella a la nostra comunitat?

Palma, a 21 d'abril de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

L)
RGE núm. 4155/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
transparència dels criteris per a l'adopció de les mesures
restrictives per la COVID-19.

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

Sra. Armengol, considera que el Govern és totalment
transparent a l'hora de facilitar l'accés a la informació a la
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ciutadania sobre els criteris que s'apliquen per adoptar les
mesures restrictives?

Palma, a 21 d'abril de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

M)
RGE núm. 4156/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions a Eivissa del Pla Boscà.

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

Quines actuacions té previstes a l'illa d'Eivissa la
Conselleria de Medi Ambient del Pla Boscà?

Palma, a 21 d'abril de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

N)
RGE núm. 4157/21, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca
de pluges que pateixen especialment els pagesos del sud de
Mallorca.

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

Sra. Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, com
valora la manca de pluges que pateixen especialment els
pagesos del sud de Mallorca?

Palma, a 21 d'abril de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

O)
RGE núm. 4158/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a agilitació dels
ajuts al lloguer.

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.

Quines accions concretes pensen realitzar per agilitar els
ajuts del lloguer?

Palma, a 21 d'abril de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

P)
RGE núm. 4159/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retallada de l'horari del Centre de Salut de Ferreries.

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.

Per què vol retallar la Conselleria de Salut l'horari del
Centre de Salut de Ferreries (Menorca)?

Palma, a 21 d'abril de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Q)
RGE núm. 4160/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció
de les llistes d'espera.

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

Com té previst reduir les llistes d'espera a la sanitat de les
Illes Balears?

Palma, a 21 d'abril de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

R)
RGE núm. 4161/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incompliment del compromís d'eliminar els barracons de les
escoles.

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.

Per què continua incomplint el Govern el seu compromís
d'eliminar els barracons de les escoles?

Palma, a 21 d'abril de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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S)
RGE núm. 4162/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a avanços en el
REIB des que el Sr. Sánchez és president del Govern
d'Espanya.

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

Sra. Consellera d'Hisenda, quins avanços s'han produït en
relació amb el Règim Especial de les Illes Balears (REIB) des
que el Sr. Sánchez és president del Govern d'Espanya?

Palma, a 21 d'abril de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

T)
RGE núm. 4163/21, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions un cop decaigui l'estat d'alarma.

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

Sra. Armengol, quines actuacions preveu posar en marxa
quan decaigui l'estat d'alarma per a les possibles mesures de
control de la pandèmia?

Palma, a 21 d'abril de 2021
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 15 d'abril de 2021, admet a tràmit les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
esmentada següents.

Palma, a 21 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 3831/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
anunci de convocatòria de vaga dels treballadors dels
serveis informatius externalitzats d'IB3, davant la Comissió
de control de la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina valoració fa la direcció de l'EPRTVIB de l'anunci de
vaga convocada des de les assemblees de treballadors dels
serveis informatius externalitzats de l'ens per denunciar la
vulneració de drets laborals?

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

B)
RGE núm. 3887/21, de la diputada Maria Esperança

Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a Manual d'organitzacions de Dalton Audiovisual.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Què opina el director general sobre el Manual
d'organització de Dalton Audiovisual?

Palma, a 12 d'abril de 2021
La diputada
Maria Esperança Sans i Regis

C)
RGE núm. 3972/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a garantia dels drets dels treballadors dels
serveis d'informatius d'IB3.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Sr. Manresa, està segur que els drets dels treballadors estan
garantits als serveis d'informatius d'IB3?

Palma, a 13 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom



5610 BOPIB núm. 98 -  23 d'abril de 2021

D)
RGE núm. 3973/21, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nou
protocol aprovat per l'empresa subcontractista dels serveis
informatius de l'ens que permet sancionar treballadors per
exhibir el logotip d'IB3.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina opinió mereix al director de l'EPRTVIB el nou
protocol aprovat per l'empresa subcontractista dels serveis
informatius de l'ens, Dalton, que permet sancionar treballadors
per exhibir el logotip d'IB3?

Palma, a 15 d'abril de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

E)
RGE núm. 3975/21, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a amonestació a un treballador dels serveis
d'informatius externalitzats.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina valoració fa de l'amonestació a un treballador dels
serveis d'informatius externalitzats per dur una simple
mascareta amb el logotip d'IB3?

Palma, a 15 d'abril de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

F)
RGE núm. 3976/21, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a vaga dels treballadors dels serveis d'informatius.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina valoració fa de la vaga anunciada per les assemblees
de treballadors dels serveis informatius?

Palma, a 15 d'abril de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

G)
RGE núm. 3977/21, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estudi en relació amb la internalització d'IB3.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

En quina situació es troba l'estudi acordat en el Ple del
Parlament de dia 30 de març en relació amb la internalització
d'IB3?

Palma, a 15 d'abril de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

H)
RGE núm. 3978/21, del diputat Ares Fernández i

Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
clàusules socials.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

En quin grau de compliment es troben les clàusules socials
dels contractes d'informatius i unitats tècniques de l'EPRTVIB?

Palma, a 15 d'abril de 2021
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

I)
RGE núm. 3979/21, del diputat Jordi Marí i Tur, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol de Dalton
Audiovisual sobre l'ús de la imatge o logotip d'IB3.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina és la valoració que fa l'EPRTVIB en relació amb el
protocol de Dalton Audiovisual sobre l'ús de la imatge o
logotip d'IB3 per part dels treballadors i treballadores del servei
d'informatius d'IB3?

Palma, a 15 d'abril de 2021
El diputat
Jordi Marí i Tur
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J)
RGE núm. 3980/21, del diputat Ares Fernández i

Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòria de vaga per part dels treballadors i
treballadores del serveis d'informatius.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quines actuacions té previstes l'EPRTVIB davant l'anunci
de convocatòria de vaga per part dels treballadors i
treballadores dels serveis d'informatius?

Palma, a 15 d'abril de 2021
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

K)
RGE núm. 3981/21, de la diputada Irene Triay i

Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
producció i programació de ficció pròpia i externa.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina previsió de producció i programació de ficció pròpia
i externa de ràdio i televisió té prevista l'EPRTVIB per als
propers mesos?

Palma, a 15 d'abril de 2021
La diputada
Irene Triay i Fedelich

L)
RGE núm. 3982/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
divulgació de les Germanies en el seu 500 aniversari.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

En moltes ocasions, IB3 ha dut a terme una programació
especial quan es commemora qualque fet històric rellevant per
a les Illes Balears o quan estam davant un esdeveniment o fet
important per a la nostra societat. Ho ha fet mitjançant una
programació especial, donant una cobertura preferent, signant
convenis de col·laboració amb les institucions públiques o
entitats promotores, amb una producció pròpia, etc.

Té previst IB3, com a mitjà públic i de servei públic,
divulgar un fet històric, tan rellevant per a Mallorca, com foren
les Germanies en el seu 500 aniversari? Com per exemple amb
una programació especial, duent a terme una producció pròpia,

divulgant els actes i produccions audiovisuals promogudes per
tercers o d'altres iniciatives?

Palma, a 15 d'abril de 2021
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

3.13. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 d'abril de 2021, admet a tràmit les preguntes
d'iniciativa ciutadana següents.

Palma, a 21 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4045/21, del Sr. Pedro Rodenas Donaire,

relativa a carrera professional dels interins de la CAIB.

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 març i el novembre de 2019, les STS 293/2019 i
3482/2019 declararen que l'acord de carrera professional per al
personal de la CAIB vulnerava la clàusula 4a de l'Acord Marc
incorporat a la Directiva 1999/70/CE, per la qual cosa era
discriminatori ja que no reconeixia aquest dret als funcionaris
interins, i s'anul·lava.

Des d'aleshores, a pesar de la fermesa d'aquestes sentències
i de les promeses de reconèixer el dret a cobrar el complement
de carrera professional a tots els funcionaris interins de la
CAIB per part de tots els consellers i directors generals amb
competència en matèria de funció pública que hi ha hagut
aquests dos darrers anys, ni s'ha reconegut ni s'ha dut a terme
la seva forma d'aplicació a una possible negociació amb els
sindicats presents a la mesa sectorial de serveis generals de la
CAIB. 

Administracions com el Consell de Mallorca paguen el
complement de carrera professional als seus interins des de fa
anys sense necessitat d'haver judicialitzat la seva sol·licitud.
Fins i tot els interins d'administracions locals com l'Ajuntament
de Palma i de Calvià també el cobren.

Per tot això m'agradaria saber en relació amb la carrera
professional dels funcionaris interins de la CAIB:

Per què no s'han enquadrat encara els funcionaris interins de
la CAIB que compleixen amb el requisit d'una antiguitat
mínima de 5 anys, al seu nivell corresponent i per què no es
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paga encara el complement de carrera professional reconegut
per sentències fermes del Tribunal Suprem de l'any 2019?

En quina data concreta té previst la conselleria competent
en matèria de funció pública procedit a enquadrar en el nivell
corresponent de carrera professional els 1.500 interins que
formen part dels serveis generals de la CAIB i al pagament
corresponent d'quest complement?

Si el pagament tendrà efectes retroactius des de gener de
2016 o des de gener de 2021.

Palma, a 19 d'abril de 2021
Pedro Rodenas Donaire

B)
RGE núm. 4046/21, del Sr. Pedro Rodenas Donaire,

relativa a compliment de les interlocutòries d'extensió
d'efectes de sentència de la carrera professional dels
interins de la CAIB.

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.

Després de les STS 293/2019 i 3482/2019 que declaraven
el dret al complement de carrera professional a diversos
funcionaris interins de la CAIB, més d'un centenar de
companys interposaren demandes d'extensió d'efectes de
sentència.

Després d'haver dictat el Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears diverses interlocutòries reconeixent l'extensió
d'efectes de sentència a tots aquests interins, reconeixent, per
tant, el dret a cobrar el complement de carrera professional amb
efectes retroactius des de l'any 2016, Funció Pública recorregué
totes aquestes interlocutòries perquè no estava conforme a
haver de reconèixer els efectes retroactius d'aquest dret i
manifestà que només està d'acord que es pagui des que
s'interposaren les demandes davant el TSJ.

Per tot això m'agradaria saber:

Si l'Advocacia de l'Estat té previst recórrer al Tribunal
Suprem les resolucions dels recursos presentats contra les
interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia que reconeixen
l'extensió d'efectes de sentència de carrera professional a més
d'un centenar d'interins de la CAIB en el cas que es confirmi el
caràcter retroactiu des de l'any 2016.

Per què el Govern encara no ha començat a pagar aquest
complement als interins que interposaren demanda d'extensió
e'efectes de sentència, almenys amb efectes des de gener de
2021, si en això estan d'acord amb els demandants i no
afectaria el que resolgués el TSJ i evitaria, així, haver de pagar
interessos de demora i malbaratar diner públic?

Palma, a 19 d'abril de 2021
Pedro Rodenas Donaire

C)
RGE núm. 4047/21, del Sr. Pedro Rodenas Donaire,

relativa a vacuna de la COVID-19 Pfizer.

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.

Atès que en premsa es menciona que als vials de la vacuna
Comirnaty, del laboratori Pfizewr-Biontech, vénen 6 dosis i que
un cop oberts no es poden guardar, m'agradaria saber si hi ha
algun protocol a la nostra comunitat autònoma per saber què
s'ha de fer amb les dosis sobrants de la vacuna COVID-19 del
laboratori Pfizer (Comirnaty) que no poden posar-se perquè no
es presenten tots els citats.

Què passa si de les persones citades a vacunar-se amb
aquesta vacuna, alguna no s'hi presenta?

Hi ha una llista de reserva per poder administrar les dosis
sobrants?

Qui i com pot apuntar-s'hi?

Palma, a 19 d'abril de 2021
Pedro Rodenas Donaire

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 d'abril de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 21 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 3966/21, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a commemoració dels 90 anys de la
República, en defensa dels valors democràtics i a favor del
dret a decidir el model d'estat, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
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La proclamació de la Segona República el 14 d’abril de
1931, ara fa 90 anys, constitueix una de les principals fites dins
la història de la lluita dels pobles de l’Estat espanyol per la
consecució de les llibertats democràtiques i la justícia social. El
cop d’Estat del juliol de 1936 i el triomf del bàndol franquista
a la sagnant guerra civil que el va seguir, significaren
l’estroncament d’aquesta experiència democràtica i
modernitzadora, i la instauració d’una cruenta dictadura que es
perllongà durant quatre dècades.

El vot de la dona, les lleis de divorci i de l’avortament,
l’educació pública i laica, les reformes en matèria social i
agrària, la separació Església-Estat, la reforma de l’estament
militar, són, juntament amb la resta de les llibertats individuals
i socials, algunes de les fites del període republicà tot i el
complicat context polític i econòmic dels anys 30 i la manca
d’una cultura democràtica arrelada.

Precisament, la Constitució Republicana va tenir una
voluntat transformadora que proporcionà als seus ciutadans
més drets i llibertats, així com justícia social. Un trencament
radical i profund amb el règim monàrquic borbònic
caracteritzat, com constaten les cròniques històriques, per la
corrupció, la desigualtat social i l’autoritarisme.

La capacitat dels ciutadans republicans d’escollir el seu cap
d’estat mitjançant unes eleccions lliures es contraposa a la
impossibilitat de fer-ho en l’actualitat dins l’Estat. El
desenvolupament cap a una democràcia millor i més plena
interpel·la a tota la societat i especialment als partits polítics
democràtics a apostar pel model republicà, l’únic que garanteix
la renovació de càrrecs de totes i cadascuna de les institucions
públiques en especial atenció a la del cap de l’estat.

En aquest sentit, la II República suposà també un gran
augment del procés de participació política de la població, amb
un increment de la sensibilitat i implicació política dels
ciutadans i ciutadanes envers els problemes reals de la societat.
Per primera vegada sectors de la població que tradicionalment
havien estat exclosos de la vida política, pogueren participar en
el debat públic. El dinamisme polític, social i cultural fou
intens, amb un augment de les associacions polítiques i
sindicals, de les entitats culturals i recreatives, que es
convertiren en autèntiques eines de participació ciutadana i
canvi social en una perspectiva de progrés.

L’accés a una educació obligatòria, laica, pública i gratuïta
va voler acabar amb el problema endèmic de l’analfabetisme
sobretot entre les classes més humils. Una població culta i
formada en valors de llibertat en tots els seus àmbits que es
contraposa a un model que encara avui finança l’educació
privada i elitista que, en moltes ocasions, va en contra de la
llibertat d’elecció i la igualtat dels seus alumnes sota
l’eufemisme legal. Les forces democràtiques no poden
consentir que s’eduqui en la discriminació per raça, sexe,
elecció de gènere o llibertat sexual i molt menys que es faci
amb doblers públics.

Les contradiccions de la constitució monàrquica de l’any 78
es posen de manifest quan en cap moment reivindica el període
republicà com l’experiència democràtica amb més èxit en el
nostre passat. En cap cas es posa de manifest el volum i la
qualitat de les reformes encetades i com aquestes haguessin
portat més prosperitat i més quotes de llibertat a tots els

ciutadans si no s’hagués interromput per un cop d’estat feixista
i una guerra civil guanyada gràcies al suport del més gran
genocida de la Història. Reivindicar aquest passat posa en el
mirall el passat antidemocràtic de molts i en especial en la
continuïtat de la institució monàrquica que només s’entén per
la victòria franquista.

La constitució republicana permetia més participació a la
ciutadania, més desenvolupament de les llibertats dels pobles
i més capacitat de construir repúbliques. No s’ha d’oblidar que
durant el període republicà, al nostre territori es va intentar
elaborar un Estatut d’Autonomia de caire federal. Aquesta casa,
el Parlament de les Illes Balears, no existiria sense l’esperit
republicà. El dret a decidir i la creació de processos
constituents desenvolupen la democràcia i generen nous marcs
de convivència on estat garantida la igualtat d’oportunitats i
superen la genètica com a privilegi polític.

Ara emperò, malgrat les tergiversacions des de determinats
àmbits mediàtics i polítics, aquesta realitat cau pel seu propi
pes i la recuperació de la memòria democràtica s’escampa per
tot arreu.

En els darrers anys, a Balears i a molts d’indrets de l’Estat
espanyol, més que mai s’han honorat i homenatjat les víctimes
d’aquella vil repressió a la qual estigueren abocades totes
aquelles persones, republicanes i demòcrates, que durant tant
temps quedaren en l’oblit i l’anonimat. Les nombroses
exhumacions de les fosses comunes i les noves investigacions
i recerques historiogràfiques destapen i fan valer aquell clam,
tan reivindicat per part d’entitats memorialistes i familiars de
les víctimes, d’ “obrim fosses per tancar ferides”. Resulta
imprescindible continuar els esforços per transmetre a la
ciutadania la necessitat de valorar adientment aquests episodis
de la nostra història i d’atorgar el reconeixement públic adequat
als valors republicans de llibertat, igualtat i fraternitat i, en
matèria de memòria, la “veritat, justícia i reparació”, pilars
fonamentals i requisits bàsics per a poder avançar cap a noves
fites democràtiques i, sobretot, no caure en els mateixos errors
del passat.

Sobretot en uns moments en què l’extrema dreta és present
a les institucions i el que és pitjor, el seu discurs i les seves
propostes que neguen els drets humans i negacionistes de la
democràcia republicana són normalitzats pels mitjans de
comunicació, i ben presents en determinades estructures de
l’Estat que qüestionen drets fonamentals com el de la llibertat
d’expressió. Els mateixos que qüestionen els pocs avenços
aconseguits en aquests anys de democràcia condicionada són
els que defensen el paper d’una monarquia tan anacrònica com
qüestionada per la majoria de la població per la seva corrupció
i manca d’exemplaritat. Des d’una defensa de l’exemplaritat
pública, la qualitat democràtica i la credibilitat de les
institucions, cal exigir responsabilitats a la monarquia
espanyola per retre comptes a la ciutadania.

Amb tot, entenem que la societat civil organitzada, les
entitats acadèmiques i culturals, així com els partits polítics i
els seus representants, les institucions, es comprometin per una
“Primavera mallorquina”, una iniciativa que pretén donar a
conèixer a la ciutadania la importància i necessitat dels valors
democràtics i republicans, reconèixer el deute que tenim com
a societat democràtica amb les persones i col·lectius que
lluitaren per la llibertat i suprimir de la vida pública i la via
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pública els vestigis que exalten, encara avui en dia, la
ignominiosa dictadura franquista.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
proposa la següent 

 
Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
rebutjar i condemnar qualsevol manifestació, expressió o
exaltació dels valors de l'exclusió, l’odi o la intolerància que
posi en compromís el règim de llibertats democràtiques o la
pròpia convivència.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
reconèixer els valors democràtics i avanços socials aconseguís
durant el II República.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
activar els mecanismes necessaris per iniciar processos
constituents a tots els països i nacions de l'Estat espanyol
perquè els ciutadans de cada lloc puguin decidir lliurement
entre monarquia o república.

Palma, a 14 d'abril de 2021
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 3971/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a nou impuls a la
política d'habitatge a Balears, especialment a les grans
ciutats, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

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

L'article 47 de la Constitució estableix que tots els
espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat, els
poders públics promouran les condicions necessàries i
establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest
dret, i regularan la utilització del sòl d'acord amb l'interès
general per tal d'impedir l'especulació.

L'article 22 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
estableix que les administracions públiques de les Illes Balears
garantiran el dret d'accés a un habitatge digne dels ciutadans de
les Illes Balears, per llei es regularan les ajudes per promoure
aquest dret, especialment a favor dels joves, de les persones
sense mitjans, de les dones maltractades, de les persones
dependents i d'aquelles altres en el cas que estiguin justificades
les ajudes.

A les Illes Balears les dificultats per fer efectiu el dret a
l'habitatge són especialment greus, i és de les comunitats
autònomes on més percentatge del sou han de dedicar les
persones a l'habitatge (setze anys de salari mitjà, enfront dels

vuit que costa a la segona comunitat autònoma més cara). Això
mateix es fa palès als casos del lloguer d'un habitatge, on un
balear ha de dedicar el 39% del seu sou, la comunitat on més
percentatge s'ha de dedicar, manco Astúries amb un 26%. Unes
dificultats que responen a múltiples factors: un territori petit i
fràgil, una política urbanística que persegueix la contenció del
creixement, un planejament cronificat i poc adaptat a les
demandes socials, una demanda absolutament distorsionada per
la pressió de persones de fora, especialment, centroeuropeus,
una manca estructural de política pública d'habitatge i una falta
d'impuls de col·laboracions públiques i privades que cerquin
una solució al problema.

La Llei 5/2018, de l'habitatge de les Illes Balears, i el
Decret Llei 3/2020 de mesures urgents en matèria d'habitatge
són les darreres normes dictades per intentar avançar en la
resolució d'un problema estructural d'aquesta societat. De totes
maneres ni aquestes normes, ni la important política d'ajudes al
lloguer, ni la posada en marxa de noves promocions d'habitatge
públic, ni tan sols la crisi de la COVID-19 (on també ha pujat
el preu de l'habitatge un 1,2%) han suposat, per ara, grans
canvis en la dificultat enorme per accedir a un habitatge. El
Decret Llei 3/2020 bàsicament deixava fora de l’equació al
sector privat. El Decret Llei 9/2020 va desclassificar el sòl de
creixement que estava a disposició dels promotors tradicionals.
Pareix com si es volgués que tot quedàs únicament en mans de
les administracions públiques i les seves iniciatives.

Com sol succeir amb els grans problemes amb unes causes
multifactorials, les soluciones són múltiples sense qüestionar el
model territorial balear: potenciar el parc públic d'habitatges,
agilitar les tramitacions administratives, una política fiscal
afavoridora d'habitatges a preu assequible, la col·laboració de
la iniciativa privada, la recerca de noves fórmules, la
potenciació proporcionada dels canvis d'ús.

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

 
Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a cedir immediatament i gratuïtament els terrenys de
l'antic quarter militar de Son Busquets a les institucions de les
Illes Balears, i instar l'Ajuntament de Palma a aprovar
immediatament una planificació urbanística detallada i
directament efectiva d'aquesta zona que permeti el seu
aprofitament per incrementar el parc públic d'habitatges.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i els consells insulars a impulsar totes les mesures
necessàries per intentar avançar en l'agilitació administrativa,
adoptant entre altres mesures: 

a) La possibilitat de realitzar obres majors a través de
declaració responsable.

b) Reduir dràsticament el termini d'emissió d'informes i
autoritzacions per òrgans com al Direcció General de Recursos
Hídrics.

c) Simplificar i clarificar la normativa a fi i efecte que les
llicències urbanístiques s'atorguin realment en el termini legal. 
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d) Dictar una normativa que permeti que a les peticions de
llicències que ja duen més de sis mesos de tramitació als
ajuntaments de les Illes i relacionades amb habitatge
plurifamiliar, els sigui aplicable un tràmit d'urgència i prioritari.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar l'aprovació d'una norma amb rang de
llei que directament possibiliti actuar en sòl urbà incrementant
paràmetres urbanístics (alçada, volumetria, intensitat d'ús)
sempre lligat a l'execució d'habitatge de protecció pública de
titularitat pública o privada o d'habitatge a preu taxat i sempre
que aquest increment sigui coherent amb els paràmetres
existents a la zona.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar les modificacions normatives per
facilitar que els establiments turístics obsolets i de baixa
qualitat puguin canviar d'ús per fer-hi habitatges de protecció
pública de titularitat pública o privada o a preu taxat.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a modificar la llei de l'impost de la renda de les persones
no residents perquè la reducció del 60% del rendiment obtingut
pel lloguer d'habitatges destinats a habitatge habitual sigui
aplicable també als propietaris no residents fiscalment a
Espanya.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a regular la figura dels habitatges a preu taxat com
a fórmula complementària a l'habitatge de protecció oficial
perquè el sector privat posi en el mercat habitatges a preus
assequibles.

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a modificar la normativa d'hisendes locals per permetre que els
ajuntaments puguin exonerar o bonificar més l'impost de
construccions i obres en el cas d'habitatges de protecció oficial
o a preu taxat.

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a emprendre un canvi processal per aconseguir que els
desnonaments per impagament o precari es tramitin a través
d'un procediment sumari i rapidíssim, que en cap cas no ha de
durar més d'un mes, per obtenir la recuperació de l'immoble en
cas que aquest dret existeixi.

Novè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a escometre una reforma que combati amb contundència
l'"okupació" il·legal d'habitatges i garanteixi que els seus
legítims propietaris o posseïdors els recuperi en un termini
màxim de 48 hores.

Desè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures necessàries per aconseguir
establir unes línies d’avals públics que permetin als joves
accedir al seu primer habitatge en compra, proporcionant
cobertura davant les entitats bancàries de fins a un 25% del
preu de l’habitatge, la qual cosa permetria l’accés al
finançament a parelles de joves i famílies monoparentals.

Onzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
i els consells insulars a posar damunt la taula els recursos
necessaris perquè tots els ajuntaments de les Illes puguin

actualitzar la seva normativa urbanística municipal i unificar
criteris interpretatius en matèria urbanística.

Dotzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que tots els terrenys, edificacions o instal·lacions en sòl
urbà destinats a usos militars que es trobin sense ús, amb un ús
testimonial o simplement amb poc ús, així com aquells que es
puguin concentrar en altres dependències, siguin cedits
gratuïtament al Govern balear per fer habitatge de protecció
pública.

Tretzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a introduir o incrementar importants bonificacions a l'Impost de
Transmissions i Actes Jurídics Documentats a les adquisicions
que es facin d'habitatge habitual per valor inferior a 300.000
euros.

Palma, a 13 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

C)
RGE núm. 4022/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
empreses saludables, davant la Comissió de Turisme i
Treball.

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

La pandèmia de la COVID-19 ha suposat una emergència
sanitària a nivell global que ha tingut una transmissió a
l’economia i la societat, afectant tant l’activitat productiva com
a la demanda i al benestar de la ciutadania. Així mateix, també
ha suposat nous reptes, objectius i necessitat de reflexió i
redreçament de la concepció de seguretat i salut laboral.

Aquest canvis introduïts per la situació sanitària suposaran
un futur diferent en les condicions de treball de la nostra
societat. La salut i seguretat laboral ha passat a interpretar-se en
termes holístics com un aspecte de caràcter transversal a totes
les polítiques empresarials i a tenir una major valoració per part
de l’empresa, del propi treballador i, en general, per la societat
que valora molt més positivament les actuacions envers la salut
i la seguretat dels i de les treballadores.

A la prevenció de riscs laborals més genèrica, s’ha anat
incorporant cada vegada més el concepte d’empresa saludable,
mot encunyat per l’OIT i l’OMS i que s’ha convertit en un
element a tenir cada vegada més present. A més, cada vegada
s’està imposant més la necessitat d’adaptació cap a un nou
paradigma dels entorns laborals, els quals han de ser segurs i
han de tenir present la introducció del teletreball i els canvis de
rol dels llocs de feina presencial introduïts arran de la
COVID-19.

L’Organització Mundial de la Salut defineix l’empresa
saludable com aquella en què treballadors i equips directius
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col·laboren en la construcció d’un procés de millora continua
per protegir i promoure la salut, la seguretat i el benestar de tots
i totes les treballadores i la sostenibilitat del lloc de feina,
basant-se en les necessitats identificades i que han de tenir en
compte aspectes com:
• La salut i seguretat de l’entorn físic del treball, ja sigui

presencial o de teletreball.
• La salut, la seguretat i el benestar en relació amb l’entorn

psicosocial del treball, incloent-hi l’organització, el sistema
de feina i la cultura organitzativa.

• Recursos personals de salut en el lloc de treball, estimulant
i facilitant models de vida saludables.

• Sistemes de participació en la comunitat per millorar la
salut dels i de les treballadores, les seves famílies i la resta
de membres de la comunitat.

Una empresa saludable és aquella que té cura i protegeix les
persones treballadores, tant des del punt de vista físic ( riscs de
seguretat, ergonomia, higiene, etc.), com des del punt de vista
psicosocial (organització del treball, lideratge, gestió
emocional, etc.). Però que també proporciona els recursos per
promoure i protegir la salut de les persones treballadores, les
seves famílies i la resta de membres de la comunitat i del
territori en què s’integren ( hàbits de vida saludables,
alimentació, activitat física, etc.). A més, una empresa
saludable també és aquella que és sensible a altres qüestions de
caràcter social més general de la comunitat on està immersa
(pobresa, igualtat de gènere, protecció de col·lectius
vulnerables, etc.).

Per tant, empresa saludable és aquella que, a més d’aportar
valor econòmic i laboral, també aporta valor mediambiental i
social i, per tant, els poders públics l’han de promocionar i han
de facilitar el desenvolupament d’aquest tipus d’empreses per
aconseguir una societat més justa i més sostenible.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a promoure la sensibilització i la formació en relació amb el
concepte d’empresa saludable en l’entorn laboral.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, mitjançant l’IBASSAL, s’engeguin actuacions de
sensibilització i promoció sobre la generació d’entorns laborals
i empreses saludables dins del territori de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la promoció de les bones pràctiques empresarials
generadores d’una cultura de prevenció, d’excel·lència i
d’empreses saludables.

Palma, a 15 d'abril de 2021
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Antònia Martín i Perdiz
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

D)
RGE núm. 4023/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a priorització de la
vacunació del personal dedicat al sector turístic per salvar
la temporada 2021, 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'imminent inici
de la temporada turística 2021 i atesa la imperiosa necessitat de
fer de les Illes Balears una destinació segura que ens
proporcioni una temporada turística amb uns mínims de
visitants i activitat, es fa imprescindible debatre aquesta
iniciativa en comissió el més aviat possible, ja que el canvi de
priorització de la vacunació que sol·licitem s'ha de produir en
tan sols dos mesos.

La pandèmia de la COVID-19 ha suposat una enorme crisi
per a les Illes Balears. En el pla de la salut, per les persones que
han perdut la vida, que han estat malaltes i per totes les
implicacions generals que ha provocat la malaltia des de les
psicològiques a l’increment de la despesa pública.

En el pla econòmic perquè ha suposat una aturada sense
precedents del nostre sistema productiu, una caiguda del
consum i baixada del producte interior brut d’aproximadament
un 30%.

Atesa la imperiosa necessitat de fer de les Illes Balears una
destinació segura perquè existeixi una temporada turística amb
uns mínims de visitants i activitat l’any 2021, seria convenient,
ja que no es pot assolir la immunització de ramat abans del mes
de juny 2021, establir una priorització de la vacunació on el
personal dedicat a l’hostaleria, el transport i el comerç turístic
i que, per tant, està més directament en relació amb els turistes,
fos objecte de vacunació prioritària.

Hem de tenir en compte que els col·lectius més vulnerables
i que podien tenir més dificultats de salut en cas de contagi es
troben ja immunitzats, com demostra que la pressió hospitalària
està totalment estabilitzada i amb una tendència a la baixa. Així
mateix també hi ha un altíssim nivell de vacunació del personal
dedicat als serveis essencials de la societat.

Atès que la recuperació econòmica passa perquè hi hagi
temporada l’any 2021 i perquè això sigui així, podria ser un
escenari positiu que el personal del sector turístic estigués
vacunat el mes de juny.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prioritzar la immediata vacunació del personal del
sector turístic per intentar que existeixi una mínima temporada
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turística l’any 2021 i per consolidar la imatge de les Balears
com a destinació segura.

Palma, a 13 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

E)
RGE núm. 4028/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures per tal de reduir els abocaments de
sentines a les aigües de les Illes Balears, davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

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

No hi ha dubte que un dels grans mals dels nostres dies per
a les nostres aigües de les Illes Balears, són els continus
abocaments i buidatges de sentines dels diferents vaixells que
naveguen per les nostres aigües, que sense cap pudor ni gens de
por de poder ser detectats duen a terme aquests atemptats
contra la nostra biodiversitat marina.

És veritat que des de ports de les Illes Balears s'està
treballant cada vegada més perquè aquests fets no ocorrin. Fins
i tot existeixen bonificacions per part de l'autoritat portuària en
les taxes vinculades a la protecció del medi ambient. L'actual
llei de Ports incentiva la descàrrega de residus en els ports de
l'APB enfront d'altres ports europeus.

Així i tot, la situació de la recollida de residus de l’APB és
particularment complicada donada la gran quantitat d'escales de
ferris i creuers. En segon lloc, també conflictiu és el
complement d'insularitat que ens fa dependre de la Península
per a la seva retirada (residus oliosos) i en tercer lloc la gestió
entre grans i petits ports.

En quart lloc hem de tenir en compte la gran estacionalitat
que existeix en el nostre arxipèlag, fent que els volums de
residus en plena època estival no és la d'hivern.

D'altra banda hi ha els ports dependents del Govern de les
Illes Balears que segueixen les mateixes línies que els ports de
l'APB.

Encara que sabem des de 2018 que en l'última dècada s'ha
quadruplicat la recollida d'aquests residus, això no és suficient
i hem de continuar treballant perquè els incívics cada vegada
siguin menys.

Com a exemple, tenim que des de la implantació del
Conveni MARPOL, que és un conjunt de normatives
internacionals destinades a prevenir la contaminació dels ducs,
es va passar d'una recollida de 2,9 milions de litres en 2006 a
11,2 milions en 2016. L'increment és important però
insuficient, ja que ha estat proporcional també a l'increment del
trànsit marítim en les nostres aigües.

La falta d'adequades instal·lacions de recepció en alguns
dels nostres ports per rebre les deixalles i els residus de
càrrega, la gran quantitat de vaixells amb sistemes deficients i
la manca d'escrúpols d'algunes persones i empreses, provoquen
que cada any s'aboquin a la mar milions de tones d'hidrocarburs
i altres deixalles i residus de càrrega dels vaixells.

El Reial Decret 1381/2002, de 20 de desembre, que ha
sofert diverses modificacions posteriors, estableix disposicions
aplicables també a embarcacions menors, tant pesqueres com
d'esbarjo o turisme. Com a conseqüència, les entitats gestores
de ports o terminals marítimes estan obligades a aprovar i
aplicar un pla de recepció i manipulació de deixalles que
garanteixi la seva correcta gestió ambiental.

Així doncs, veiem que a pesar que les administracions a poc
a poc reaccionen a un problema ambiental d'especial gravetat
i a pesar també que molts petits ports o marines o clubs nàutics
ofereixen aquests serveis de buidatge de sentides i olis de
manera gratuïta als seus clients, la realitat és que no s'està fent
suficient per minvar en major mesura aquests abocaments
provocant un gran mal a la nostra biodiversitat marina.

És per això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta l'Autoritat Portuària de
Balears a dur a terme una campanya d'informació, en els
diferents ports de la seva competència, sobre els diferents
serveis de recollida de residus que es duen a terme.

2. El Parlament de les Illes Balears insta Ports de les Illes
Balears a dur a terme una campanya d'informació, en els
diferents ports de la seva competència, sobre els diferents
serveis de recollida de residus que es duen a terme.

3. El Parlament de les Illes Balears insta l'Autoritat Portuària de
Balears a incrementar l'incentiu en les taxes mediambientals
dels seus usuaris.

4. El Parlament de les Illes Balears insta Ports de les Illes
Balears a establir incentius en les taxes mediambientals dels
seus usuaris.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
incrementar els serveis d'inspecció i vigilància en ports i aigües
interiors per a detectar possibles abocaments de residus.

Palma, a 13 d'abril de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
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F)
RGE núm. 4076/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures per lluitar contra la violència
intrafamiliar, davant la Comissió d'Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports.

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

La violència domèstica intrafamiliar que exerceixen fills
contra pares i mares es denomina violència filioparental, és a
dir menors convertits en agressors dels seus pares, avis i
germans.

Resulta descoratjador comprovar com aquesta modalitat de
violència ascendeix a Espanya any rere any segons les dades la
Fiscalia de menors que es reflecteixen a la memòria que
anualment elabora de la Fiscalia General de l'Estat des de 2006.

A Balears els episodis de violència contra familiars
protagonitzats per menors d'edat durant el 2020 van augmentar
més d'un 50 per cent segons les dades del Tribunal Superior de
Justícia de Balears. El tancament i les restriccions han
accentuat una tendència que va quedar reflectida en els últims
anys: l'increment de delictes de violència domèstica en els quals
els agressors són adolescents.

Fills que trenquen mobles, insulten, desobeeixen i acaben
pegant i enviant a l'hospital Els seus pares. Els Fiscals posen
l'accent en el dolor que provoquen aquests delictes i en l'estrès
emocional que implica als que han de combatre'ls. A vegades
es recorre a una solució extrajudicial, unes altres no es
denuncien i, finalment, els casos surten a la llum per
reconeixement forense quan el maltractador és obligat a un
ingrés psiquiàtric.

L'opinió generalitzada és que només un 10% dels casos es
denuncia, quan ja la situació és més que insostenible i s’han
acabades totes les opcions prèvies, per tant just es denuncien
els casos més extrems. També s’ha de dir que és un tema molt
estigmatitzat fins i tot el delicte de violència filioparental.

Malgrat les solucions proposades els darrers quinze anys els
resultats no s'acaben de veure, potser perquè perviuen en el
temps els mateixos patrons fracassats i defectuosos i, per tant,
la situació no és gens esperançadora segons les entitats
implicades com la societat espanyola per a l'estudi de la
violència filioparental (SEVIFIP).

SEVIFIP, la societat espanyola per a l'estudi de la violència
filioparental, estratifica aquests tipus de violència de la següent
manera:

• lleu, males contestacions o empipament,
• moderat, insult que té intenció de ferir o fer mal i
• greu, quan passa de fer mal i inclou l'amenaça.

El confinament sofert el 2020 per controlar i detenir la
COVID-19 i les restriccions que encara continuen han fet
estralls en la convivència familiar amb joves i adolescents que
alguns arriben a qualificar de convivència o supervivència?

Perquè segons AMALGAMA7 i FUNDACION PORTAL
d'una enquesta realitzada a més de 1.500 pares durant el mes
d'agost 2020 detectaren que més del 58,3 contesten que els seus
fills van augmentar les males contestacions enfront del 30,1 que
es donava abans de la COVID-19 i per altra banda un 11,9 que
confessen que els seus fills van arribar a l'insult enfront del
3,8% que el confessaven el mes de febrer.

Un de cada dos pares enquestats assenyalaven no estar
preparats per al confinament i que en cas d'un nou confinament
sol·licitarien ajuda psicològica més del 80% dels enquestats i
ajuda a la comunitat educativa més del 50% i gairebé el 30%
dels enquestats assenyalava que requeriria l'atenció mèdica o
psiquiàtrica per als seus fills en situació de nou confinament.

De tot l'exposat, es deriva que la magnitud del problema
s'ha vist agreujada amb la crisi sanitària de la COVID-19, el
que obliga els poders públics a obstinar-nos a impulsar mesures
que reverteixin aquest problema crucial, no sols per les
víctimes que avui el sofreixen sinó perquè qui l'exerceix mereix
la nostra atenció per abordar el futur com a persones madures
i segures; avui són joves que demà seran adults.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a elaborar un estudi per obtenir dades fiables de casos de
violència filioparental.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a promoure una Conferència interdisciplinària que inclogui els
representants de cada comunitat autònoma responsables
d'abordar la violència filioparental amb la finalitat que es
cataloguin els recursos existents en cada comunitat autònoma.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure campanyes de sensibilització que donin
visibilitat a la violència filioparental.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar eines de detecció precoç d'aquests
casos, per evitar el seu agreujament i per tant, el major
sofriment de tota la família.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar mesures i accions que atenguin d'una
manera integral, tant als que sofreixen aquest tipus de violència
com als menors que la causen.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
de Balears a implantar programes específics de recuperació de
la convivència familiar, amb mesures d'atenció social i
psicològica.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
de Balears a elaborar un Pla de prevenció de la violència
filioparental en l'àmbit educatiu que impliqui la comunitat
educativa en la solució del problema.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en funcionament un telèfon d'atenció
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permanent, des de l’OBIA, per a assessorament i informació a
pares, tutors i familiars que sofreixen violència per part dels
seus fills o menors i joves amb els quals conviuen.

Palma, a 16 d'abril de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

G)
RGE núm. 4077/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a impuls del projecte de Centre Integrat
d'Hostaleria i Turisme d'Alcúdia, davant la Comissió de
Turisme i Treball.

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

L’Escola d’Hostaleria i Turisme d’Alcúdia és una demanda
històrica del municipi, de la comunitat educativa i del sector
turístic del nord de l’illa que aposta per la qualitat en la
formació dels professionals i en la destinació.

El mes d’abril de 2018 el conseller Negueruela ja va
manifestar a una visita a Alcúdia que el projecte de l’Escola
d’Hostaleria estava ja en marxa.

El mes de febrer de 2019 el Consell de Govern va declarar
d’interès autonòmic l’esmentat projecte.

El mes de març de 2019 el conseller Negueruela va
manifestar que s’estava fent el plec tècnic per licitar el projecte
del centre i després el projecte d’execució, i que s’esperava
tenir-lo llest en dos anys.

Atès que la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball estableix en els pressupostos de la comunitat autònoma
que en coherència amb les pautes de l’Estratègia Balear de
Formació Professional per a l’Ocupació, s’ha de seguir
ampliant la xarxa de centres propis del SOIB, i que un dels
objectiu és incrementar les estructures formatives pròpies del
SOIB, desplegant la xarxa de centres integrals de formació
professional, on s’inclou el centre integrat d’Hostaleria i
Turisme d’Alcúdia, entre d’altres.

Atès que tal com també recollien recentment a mitjans de
comunicació, la nova Escola d’Hostaleria i Turisme d’Alcúdia
com a centre de formació de referència de la zona nord de
Mallorca acumula un retard d’un any, entre d’altres coses per
problemes amb el solar que està afectat per la zona de protecció
del jaciment de la ciutat romana i per una zona verda
municipal, situació per altra banda ja coneguda per les
administracions des del principi que es va prendre la decisió
d’ubicar-hi el Centre d’Hostaleria i Turisme.

Atès l’escrit presentat pels alumnes de l’institut IES Alcúdia
on es donen alguns cicles formatius d’aquestes especialitats on
manifestaven la seva preocupació per la finalització del conveni
que té el Govern balear amb l’Hotel Ciutat Blanca, on els
alumnes duen anys fent les pràctiques, i deixaven palès que

aquest retard en el projecte del Centre d’Hostaleria i Turisme
afecta negativament també els alumnes.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar de manera decidida el projecte del Centre
Integrat d’Hostaleria i Turisme d’Alcúdia, a fer feina
conjuntament amb l’Ajuntament d’Alcúdia i amb totes els
administracions implicades per tal que la seva construcció i
obertura s’efectuï de manera urgent, a establir clarament el nou
calendari i que no es produeixi cap altre retard que es pugui
atribuir a les administracions.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a signar un nou conveni amb un establiment hoteler de
la zona de manera urgent, per tal d’assegurar als alumnes dels
cicles formatius d’aquestes especialitats poder desenvolupar les
seves pràctiques amb total garanties, mentre el Centre Integrat
d’Hostaleria i Turisme no sigui una realitat.

Palma, a 19 d'abril de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

H)
RGE núm. 4078/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures de suport al sector de bodes i
esdeveniments per pal·liar els efectes de les restriccions
imposades per la COVID-19, davant la Comissió
d'Economia.

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

Les mesures i restriccions aplicades arran de la pandèmia
COVID ha tingut repercussions pèssimes per a tota l’ economia
en general, i sobre alguns sectors econòmics concrets les
afectacions han estat encara més greus pels seus professionals,
autònoms, treballadors, ...

Un d´aquests sectors és el format per les empreses de
serveis de bodes i esdeveniments, que engloba una tipologia de
professions molt diverses, i fins el moment poc associada, tot
i que els darrers anys i fins que va aparèixer el virus, havia
agafat molta força a les Illes Balears, aportant molt de valor
afegit, creant molts de llocs de feina i aconseguint posicionar
el nom de les nostres illes on no només els ciutadans d’aquí
feien les seves celebracions, sinó que de cada cop més
ciutadans estrangers venien a celebrar les seves noces o
esdeveniments més importants.

En formen part empreses de decoració, flors, càtering,
finques, enllumenat i so, weddingplanners, transport,
restauració, complements, etc...
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Les diferents normatives i mesures han anat afectant de
manera molt negativa aquest sector, que ha pogut facturar molt
poc durant l’ any 2020, i tampoc no té millors expectatives de
cara al 2021.

De fet, els mateixos clients estan posposant les celebracions
sine die, a l’ espera de temps millors i certeses.

La diversitat d’ empreses que en formen part pot explicar la
dificultat de mesures concretes, de fet sovint se les qualifica
dins l’oci nocturn o l'hostaleria quan no totes elles ho són.
També cal explicar que algunes podran accedir a ajudes
decretades pel Govern, en canvi algunes en queden fora.

Precisament, per com se celebren aquests esdeveniments és
més fàcil que a altres activitats tenir llistes tancades d’assistents
(convidats), treballadors o proveïdors, i a més aquests llistats
de convidats se saben amb molta anterioritat a la celebració. A
més, bona part dels esdeveniments se celebren a l’ aire lliure o
a carpes obertes o semiobertes.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una mesa negociadora per poder conèixer amb
anticipació la situació del sector que engloba les empreses de
serveis de bodes i esdeveniments i planificar de manera
consensuada la seva reobertura.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que estableixi un calendari de desescalada per fases per
tal que el sector de les empreses de serveis de bodes i
esdeveniments pugui plantejar les celebracions.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i aprovar un pla d’ajudes, econòmiques i
legislatives, que permetin el sector d'empreses de serveis de
bodes i esdeveniments sobreviure a aquesta crisi.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a planificar, conjuntament amb el sector d'empreses de
serveis de bodes i esdeveniments, una estratègia de
comunicació cap als clients de les Illes i de fora, per ampliar la
seva confiança i tornar posicionar les Illes com una ubicació
atractiva per a esdeveniments i celebracions.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la possibilitat d’unificar criteris amb altres
comunitats autònomes de cara a les mesures a aplicar.

Palma, a 16 d'abril de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 3886/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relatiu a
solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Oriol Lafau,
coordinador autonòmic de Salut Mental, sobre la
planificació i les actuacions dutes a terme per part del
Govern de les Illes Balears en relació amb la prevenció,
l'actuació i l'abordatge de la salut mental i la conducta
suïcida a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 d'abril de 2021, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut del Parlament de les Illes
Balears acordi la compareixença urgent del Sr. Oriol Lafau,
coordinador autonòmic de Salut Mental, per tal d'informar
sobre el tema indicat a l'enunciat, arran de les conseqüències
derivades de la pandèmia de COVID-19 i les recents notícies
aparegudes en premsa.

Palma, a 21 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 4054/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relatiu a
solAlicitud de compareixença de la Sra. Camila Tudurí Vila,
cap d'Inspecció Educativa de la Conselleria d'Educació i
Formació Professional, sobre el treball que desenvolupa
així com les futures línies d'actuació d'Inspecció Educativa.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 d'abril de 2021, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del
Parlament de les Illes Balears acordi la compareixença de la
Sra. Camila Tudurí Vila, cap d'Inspecció Educativa de la
Conselleria d'Educació i Formació Professional, per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 21 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 3926 i 3924/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 d'abril de 2021, es dóna per assabentada de la substitució de
les preguntes esmentades, presentades pel diputat Sergio
Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
i de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a competicions de futbol base i a
valoració sobre la pujada d'imposts, inclosos els cedits a les
comunitats autònomes, anunciada per la ministra Montero, per
les preguntes RGE núm. 4052 i 4065/21, relatives a criteris per
mantenir tancada l'hostaleria i a flexibilització de les
restriccions a l'hostaleria, respectivament.

Palma, a 21 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm.

1761/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 d'abril de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3918/21,
presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, i accepta la retirada de la sol·licitud de compareiença
esmentada, del nou conseller de Fons Europeus, Universitat i
Cultura sobre les línies d'actuació previstes per a la gestió dels
Fons Europeus.

Palma, a 21 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Tramitació de preguntes amb sol·licitud de resposta

escrita per a les preguntes RGE núm. 15988 a 15990/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 d'abril de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3921/21,
del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, i accepta que les preguntes
esmentades, relatives a previsió d'un PAC de salut a la zona de
Can Pastilla/Platja de Palma/Es Pil·larí, a possible reconversió
del centre de salut de Can Pastilla i a possible trasllat de la
unitat bàsica de salut d'Es Pil·larí a un altre emplaçament, per
a les quals s'havia demanat tramitació de preguntes amb
sol·licitud de resposta oral davant comissió, tornin a ser
tramitades com a preguntes amb sol·licitud de resposta escrita.

Palma, a 21 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Admissió de l'escrit RGE núm. 3970/21, del Govern de

les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 3/2021, de 12
d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar
les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons
europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació
i Resiliència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 d'abril de 2021, havent estat publicat en el BOIB núm. 49,
de 13 d'abril de 2021, el Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de
mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i
els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,
acorda, conformement amb l’establert als articles 49.2 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i 157 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, de preveure’n el debat i la
votació de totalitat per a la validació expressa pel Ple del
Parlament, en el termini improrrogable de trenta dies
subsegüents al de la promulgació.

Palma, a 21 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaracions de l’examen d’incompatibilitats a què es

refereixen els articles 8.1.2n i 22.2 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, a les quals es reflecteixen les
dades relatives a la professió i als càrrecs públics que
exerceixen els diputats i les diputades de la diputada Sra.
Irene Triay i Fedelich.

En compliment de l'article 21del Reglament del Parlament
de les Illes Balears i de les Regles per a l’aplicació de l’article
21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears pel que fa
a la publicitat de les declaracions que han de presentar els
diputats i les diputades, un cop rebuda la conformitat de la
Mesa de la cambra, en sessió de dia 21 d'abril de 2021, es
procedeix a la publicació de la declaració de l’examen
d’incompatibilitats a què es refereix els articles 8.1.2n i 22.2
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, a la qual es
reflecteixen les dades relatives a la professió i als càrrecs
públics que exerceixen els diputats i les diputades de la
diputada Sra. Irene Triay i Fedelich.

Palma, a 21 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-075.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-507-10-2.PDF
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B)
Setena pròrroga de la Declaració de l’existència de les

circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del
Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen
l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis. 

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 21 d'abril de 2021 (en la qual es
trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:

Pròrroga de la Declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis

del Reglament del Parlament de les Illes Balears 
que suposen l’aplicació de les mesures previstes 

en el títol V bis

Ateses les circumstàncies actuals de crisi sanitària
provocada per la COVID-19, la pròrroga de la declaració de
l’estat d’alarma fins a dia 9 de maig de 2021 i l’aprovació de la
Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears, la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, a proposta del
president, va declarar, per unanimitat dels membres presents,
en sessió de dia 21 de gener, que es produïen circumstàncies
d’àmbit general de caràcter greu i extraordinari que impedien
la participació presencial dels diputats i les diputades que
integren els òrgans del Parlament com la restricció de la
mobilitat causada per l’aïllament personal i la quarantena a
causa de la COVID-19, i, en conseqüència, que n’eren
d’aplicació les mesures excepcionals contingudes al Títol V bis
del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 122 septies.1, les mesures esmentades
tenen una durada màxima de quinze dies naturals. Les mesures
finalitzaven dia 4 de febrer; la Mesa i la Junta de Portaveus, en
sessions de 3 i 17 de febrer, de 4, 17 i 24 de març, i de 8 d'abril
aprovaren diverses pròrrogues d'aquestes mesures, la darrera de
les quals finalitza dia 23 d'abril.

En conseqüència, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears, per unanimitat, acorden de
prorrogar la declaració de l’existència de les circumstàncies
excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament del
Parlament de les Illes Balears  que suposen l’aplicació de les
mesures previstes en el Títol V bis.

Aquest acord suposa la setena pròrroga, produeix efectes
immediats i les mesures que s’hi contenen es prorroguen fins a
dia 6 de maig de 2021.

Palma, a 21 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Assistències dels diputats i les diputades del Parlament

de les Illes Balears al Ple i a les comissions corresponents
als tres primers períodes de sessions de la X legislatura.

Conformement amb l'article 18.2 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears i amb l'Acord de la Mesa de la
cambra sobre determinats models de documents en matèria de
transparència, de data 14 de desembre de 2020, es publiquen
les assistències dels diputats i les diputades del Parlament al Ple
i a les comissions corresponents als períodes de sessions
següents:

Període de sessions 05/09/2019 a 20/12/2019
Període de sessions 03/02/2020 a 10/06/2020
Període de sessions 10/09/2020 a 23/12/2020

Palma, a 21 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament de

la Sra. Aina Maria Coll Pou com a personal eventual
adscrita funcionalment al servei del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears.

La Sra. Aina Maria Coll Pou amb DNI núm. ******61V,
fou nomenada com a personal eventual adscrita funcionalment
al servei del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, per Resolució de la Presidència de dia 25 de setembre
de 2020.

La Sra. Catalina Pons Salom, portaveu del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, ha presentat
una sol·licitud de cessament de la Sra. Aina Maria Coll Pou,
com a personal eventual adscrita funcionalment al servei del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
mitjançant l’escrit RGE núm. 4144/2021 de 21 d’abril de 2021.

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Per aquests motius, dict la següent

Resolució

1. El cessament de la Sra. Aina Maria Coll Pou amb DNI núm.
******61V com a personal eventual adscrita al servei del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 21 d’abril de 2021.

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
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Interposició de Recursos

3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu de
reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i espot interposar el recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Palma, sense limitació de
temps, mentre no hi hagi una resolució expressa.

També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

Palma, 21 d’abril de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 97, de 16 d'abril de
2021.

-  Pàg. 5528. Resolucions derivades de proposicions no de llei,
apartat A)

On diu: 

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

Hi ha de dir: 

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 Formentera, amb l'esmena RGE núm. 2559, i
quedà aprovada la següent:

-  Pàg. 5517 i 5533. Textos rebutjats, Proposicions no de llei,
apartat B)

On diu: 

Punt 3 de la proposició no de llei RGE núm. 9969/20, ...

Hi ha de dir: 

Proposició no de llei RGE núm. 9969/20, ...
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	RGE núm. 4146/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ampliació de la temporada turística fins a Nadal.
	RGE núm. 4149/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a compensació del Govern de les Illes Balears als gestors d'habitatges i apartaments turístics.
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	RGE núm. 4157/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca de pluges que pateixen especialment els pagesos del sud de Mallorca.
	RGE núm. 4158/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agilitació dels ajuts al lloguer.
	RGE núm. 4159/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada de l'horari del Centre de Salut de Ferreries.
	RGE núm. 4160/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de les llistes d'espera.
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	RGE núm. 4163/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions un cop decaigui l'estat d'alarma.

	3.12. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 3831/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a anunci de convocatòria de vaga dels treballadors dels serveis informatius externalitzats d'IB3, davant la Comissió de control de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 3887/21, de la diputada Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a Manual d'organitzacions de Dalton Audiovisual.
	RGE núm. 3972/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a garantia dels drets dels treballadors dels serveis d'informatius d'IB3.
	RGE núm. 3973/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nou protocol aprovat per l'empresa subcontractista dels serveis informatius de l'ens que permet sancionar treballadors per exhibir el logotip d'IB3.
	RGE núm. 3975/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a amonestació a un treballador dels serveis d'informatius externalitzats.
	RGE núm. 3976/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vaga dels treballadors dels serveis d'informatius.
	RGE núm. 3977/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi en relació amb la internalització d'IB3.
	RGE núm. 3978/21, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a clàusules socials.
	RGE núm. 3979/21, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol de Dalton Audiovisual sobre l'ús de la imatge o logotip d'IB3.
	RGE núm. 3980/21, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria de vaga per part dels treballadors i treballadores del serveis d'informatius.
	RGE núm. 3981/21, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producció i programació de ficció pròpia i externa.
	RGE núm. 3982/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a divulgació de les Germanies en el seu 500 aniversari.

	3.13. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA
	RGE núm. 4045/21, del Sr. Pedro Rodenas Donaire, relativa a carrera professional dels interins de la CAIB.
	RGE núm. 4046/21, del Sr. Pedro Rodenas Donaire, relativa a compliment de les interlocutòries d'extensió d'efectes de sentència de la carrera professional dels interins de la CAIB.
	RGE núm. 4047/21, del Sr. Pedro Rodenas Donaire, relativa a vacuna de la COVID-19 Pfizer.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 3966/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a commemoració dels 90 anys de la República, en defensa dels valors democràtics i a favor del dret a decidir el model d'estat, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 3971/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nou impuls a la política d'habitatge a Balears, especialment a les grans ciutats, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 4022/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a empreses saludables, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 4023/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a priorització de la vacunació del personal dedicat al sector turístic per salvar la temporada 2021, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 4028/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per tal de reduir els abocaments de sentines a les aigües de les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
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	RGE núm. 4078/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de suport al sector de bodes i esdeveniments per pal·liar els efectes de les restriccions imposades per la COVID-19, davant la Comissió d'Economia.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 3886/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del Sr. Oriol Lafau, coordinador autonòmic de Salut Mental, sobre la planificació i les actuacions dutes a terme per part del Govern de les Illes Balears en relació amb la prevenció, l'actuació i l'abordatge de la salut mental i la conducta suïcida a les Illes Balears.
	RGE núm. 4054/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relatiu a sollicitud de compareixença de la Sra. Camila Tudurí Vila, cap d'Inspecció Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, sobre el treball que desenvolupa així com les futures línies d'actuació d'Inspecció Educativa.
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