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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 4281/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaracions del sector
professional de pesca d'arrossegament de les Illes Balears. 5651

B) RGE núm. 4319/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
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H) RGE núm. 4332/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a col·lapse a les
urgències hospitalàries del servei de Salut de les Illes Balears en aquest moment. 5653



5630 BOPIB núm. 99 - 30 d'abril de 2021

I) RGE núm. 4334/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions a Eivissa del
Pla Boscà. 5653

J) RGE núm. 4335/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament de les
finques ramaderes de les Illes Balears. 5653

K) RGE núm. 4336/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport públic. 5653

L) RGE núm. 4337/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalització de
l'OSP Menorca-Madrid. 5653

M) RGE núm. 4338/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'urgències.
5653

N) RGE núm. 4339/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reclamació dels 78 milions
d'euros corresponents a l'IVA de 2017. 5653

O) RGE núm. 4340/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a demora en el pagament
d'ajudes als estudiants que es desplacen fora de la seva illa de residència. 5654

P) RGE núm. 4341/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació del Govern en relació
amb la situació de l'hostaleria. 5654

Q) RGE núm. 4342/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions en relació amb
la "desescalada lenta" d'aquesta pandèmia. 5654

R) RGE núm. 4343/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reclamació al Govern
central dels 78 milions d'euros pendents de l'IVA de 2017. 5654

S) RGE núm. 4344/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració del Pla de
recuperació, transformació i resiliència aprovat pel Govern d'Espanya. 5654

3.12. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA

A) RGE núm. 4199/21, de la Sra. María Carmen Lacruz Novejarque, relativa a abús de la temporalitat a les administracions
públiques. 5655

B) RGE núm. 4238/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega, relativa a personal interí al servei de l'Administració de les Illes Balears
tractat i maltractat com si fos l'enemic. 5655

C) RGE núm. 4239/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega, relativa a mesura preventiva i sancionadora respecte de l'Acord marc
annex a la Directiva 1999/70/CDE. 5655

D) RGE núm. 4240/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega, relativa a exclusió de les places del personal interí. 5655

E) RGE núm. 4241/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega, relativa a creació del marc normatiu per protegir l'interí en abús i frau
de llei. 5656

F) RGE núm. 4243/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega, relativa a pagament de la carrera professional al personal interí.
5656

G) RGE núm. 4244/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega, relativa a discriminació amb el personal interí de llarga durada.
5656

H) RGE núm. 4245/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega, relativa a negació dels drets relatius a les situacions administratives i
el dret a la carrera professional horitzontal al personal interí. 5657

I) RGE núm. 4246/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega, relativa a negació del dret a participar a concursos al personal interí.
5657

J) RGE núm. 4247/21, del Sr. Pedro Rodenas Donaire, relativa a exclusió de places ocupades per interins en frau de llei de processos
selectius convocats. 5657
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K) RGE núm. 4248/21, del Sr. Pedro Rodenas Donaire, relativa a incompliment del principi de no-discriminació a la CAIB.
5658

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 4104/21 (complementada amb l'escrit RGE núm. 4137/21), dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a compra pública alimentària, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència). 5658

B) RGE núm. 4139/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per als agricultors i ramaders per compensar les grans
pèrdues ocasionades per la sequera, davant la Comissió d'Economia. 5659

C) RGE núm. 4142/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a transparència en la informació relativa a la situació de la
COVID-19, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència). 5660

D) RGE núm. 4197/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a viabilitat del sector pesquer balear,
davant la Comissió d'Economia. 5660

E) RGE núm. 4205/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la Llei de
memòria i reconeixement democràtics, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència). 5661

F) RGE núm. 4226/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a donar sortida de manera àgil als aparcaments lliures de què l'IBAVI
disposa a Menorca, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial (procediment d'urgència). 5663

G) RGE núm. 4282/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a suport a Helena Maleno,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència). 5663

H) RGE núm. 4283/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a defensa de l'entitat menor de
Palmanyola, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 5665

I) RGE núm. 4284/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a programes de mentoria
a educació secundària, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura. 5665

J) RGE núm. 4285/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a programes de mentoria
universitària, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura. 5666

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 5627/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incorporació de recursos al centre d'atenció de cridades 061. 5668

B) A la Pregunta RGE núm. 7517/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes de
rehabilitació d'habitatges lliures dels anys 2016 a 2019. 5668

C) A les Preguntes RGE núm. 8752, 8757, 8764 i 8767/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a places d'aparcament de l'IBAVI a Es Castells, Alaior, Ferreries i Es Mercadal. 5668

D) A la Pregunta RGE núm. 8761/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
d'aparcament de l'IBAVI a Ciutadella. 5668

E) A la Pregunta RGE núm. 9045/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
remodelació de les oficines de l'IBAVI a Palma. 5668

F) A la Pregunta RGE núm. 9578/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunions mantingudes per impulsar el control de preus dels vols. 5669

G) A les Preguntes RGE núm. 10365, 10366, 13664 i 13666/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relatives a nombre de reunions i nombre de sol·licitud de reunions del Comitè de rutes aèries celebrades
al llarg de 2020, a nombre de pics al llarg de 2020 que el Govern balear ha sol·licitat la reunió del Comitè de rutes aèries i a sol·licituds
de reunions del Govern balear amb el Govern central perquè hi hagi cogestió entre ambdues administracions en relació amb els aeroports
balears. 5669

H) A la Pregunta RGE núm. 11204/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució
de lñes partides econòmiques de cadascuna de les obres licitades per construir habitatges d'HPO a Mallorca els anys 2016 a 2020.    

5669
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I) A la Pregunta RGE núm. 11563/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
personal destinat a resposta telefònica de les cridades al servei d'atenció mèdica urgent 061 de les Illes Balears. 5670

J) A la Pregunta RGE núm. 13793/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució
de la construcció d'una escala que comuniqui el moll de ribera nord del port interior de Ciutadella amb l'aparcament situat a dalt.      

5670

K) A la Pregunta RGE núm. 13794/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució
de l'adaptació i millora de l'Estació Marítima a Ciutadella. 5670

L) A la Pregunta RGE núm. 13795/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució
de la reparació i la rehabilitació del pont de la colàrsega. 5670

M) A la Pregunta RGE núm. 13796/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de la dotació de pèrgoles amb plaques solars per a autoconsum a diversos ports de gestió directa per a la instal·lació de punts
de recàrrega per a vehicles elèctrics al port interior de Ciutadella. 5670

N) A la Pregunta RGE núm. 13844/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
sol·licitants i beneficiaris de la Renda Social Garantida RESOGA des de la seva implementació a les Illes Balears. 5670

O) A la Pregunta RGE núm. 13845/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital a les Illes Balears. 5671

P) A la Pregunta RGE núm. 13900/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a coneixement del Govern de les Illes Balears del nombre de convenis que s'han firmat dels prevists a la disposició addicional
cinquena del Decret llei 3/2020. 5671

Q) A la Pregunta RGE núm. 14119/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a impacte de
la concessió administrativa per a l'ocupació del varador del port de Ciutadella per a la subsistència de la flota d'embarcacions clàssiques.

5671

R) A la Pregunta RGE núm. 15087/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fons rebuts per Balears de la Conferència Sectorial d'Ocupació en els anys 2018, 2019 i 2020. 5671

S) A la Pregunta RGE núm. 15192/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures en relació amb l'emancipació juvenil. 5671

T) A la Pregunta RGE núm. 15197/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes als joves que s'acaben d'emancipar. 5672

U) A la Pregunta RGE núm. 15288/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
modificacions de convocatòries de subvencions, convenis instrumentals, subvencions directes durant l'exercici pressupostari 2020
corresponents a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. 5672

V) A les Preguntes RGE núm. 15393 i 15394/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a execució pressupostària dels fons FEDER i FSE. 5672

W) A la Pregunta RGE núm. 15402/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a PCR
realitzades a alumnes entre infantil i batxiller dels centres educatius de les Illes Balears des de l'inici de curs escolar fins a dia 16
d'octubre de 2020. 5673

X) A la Pregunta RGE núm. 15581/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ingressos procedents de tributs recaptats per les Illes Balears durant el 2020. 5673

Y) A les Preguntes RGE núm. 15743 a 15753/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a bonificacions per residents pagades per part del Govern de les Illes Balears els anys 2017 a 2020 de les línies interinsulars marítimes
entre Eivissa-Formentera, Palma-Eivissa i Alcúdia-Ciutadella. 5673

Z) A les Preguntes RGE núm. 15754 a 15765/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a nombre de passatgers que corresponen a la bonificació per residents pagades per part del Govern de les Illes Balears els anys 2017
a 2020 de les línies interinsulars marítimes entre Eivissa-Formentera, Palma-Eivissa i Alcúdia-Ciutadella. 5673

AA) A la Pregunta RGE núm. 15766 a 15769/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a import pagat a les companyies navilieres els anys 2017 a 2020. 5674



BOPIB núm. 99 - 30 d'abril de 2021 5633

AB) A la Pregunta RGE núm. 15781/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
garantir la renovació d'aire al metro d'SFM. 5674

AC) A la Pregunta RGE núm. 15782/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
garantir la renovació d'aire i la seguretat sanitària a hores punta en els serveis d'SFM. 5674

AD) A les Preguntes RGE núm. 15788 i 15789/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a intenció
de Ports de les Illes Balears respecte dels pantalans del Port de Sanitja i criteris de sostenibilitat a la rehabilitació. 5674

AE) A la Pregunta RGE núm. 15987/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a subvencions concedides a Cruz Roja Española Illes Balears durant els anys 2015 a 2019. 5675

AF) A la Pregunta RGE núm. 15988/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió d'un PAC de salut a la zona de Can Pastilla/Platja de Palma/Es Pil·larí. 5676

AG) A la Pregunta RGE núm. 15989/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a possible reconversió del centre de salut de Can Pastilla. 5676

AH) A la Pregunta RGE núm. 15990/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a possible trasllat de la unitat bàsica de salut d'Es Pil·larí a un altre emplaçament. 5676

AI) A la Pregunta RGE núm. 16007/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a restabliment de
la primera freqüència de la barca entre Formentera i Eivissa. 5676

AJ) A la Pregunta RGE núm. 17555/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comissions de servei publicades i retirades abans de la resolució a la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors. 5676

AK) A la Pregunta RGE núm. 17557/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comissions de servei publicades i retirades abans de la resolució a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge. 5677

AL) A la Pregunta RGE núm. 17607/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs de fins a 9 setmanes de gestació que s'han derivat des de l'Ibsalut a la clínica Juaneda de Ciutadella durant el
2020. 5677

AM) A la Pregunta RGE núm. 17608/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs de fins a 9 setmanes de gestació derivades des de l'Ibsalut a la clínica Juaneda de Ciutadella que han requerit
intervenció quirúrgica durant el 2020. 5677

AN) A la Pregunta RGE núm. 17609/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs de fins a 9 setmanes de gestació derivades des de l'Ibsalut a la clínica Juaneda de Ciutadella que s'han tractat
amb un mètode estrictament farmacològic durant el 2020. 5677

AO) A les Preguntes RGE núm. 17773 a 17775/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relatives a polígopn logístic a Mallorca (I a III). 5677

AP) A la Pregunta RGE núm. 17782/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de vegades que la inspecció de transports ha impedit a un autocar realitzar un servei per no tenir renovada la targeta
de transport durant l'any 2020. 5678

AQ) A la Pregunta RGE núm. 17783/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a deures dels inspectors de transports. 5678

AR) A les Preguntes RGE núm. 17853 a 17855/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a escala d'accés a l'aparcament del port urbà de Ciutadella (1 a 3). 5678

AS) A les Preguntes RGE núm. 18051 i 18052/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a estratègia/Pla de vacunació COVID-19 a les Illes Balears (1 i 2). 5678

AT) A la Pregunta RGE núm. 18065/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a integrants del Comitè Autonòmic de Gestió de Malalties Infeccioses de les Illes Balears. 5679

AU) A la Pregunta RGE núm. 6/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació COVID-19 a l'illa d'Eivissa. 5679
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AV) A la Pregunta RGE núm. 7/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a demora
en el període mitjà de pagament a proveïdors per part del Govern de les Illes Balears durant el 2n semestre de 2020. 5679

AW) A la Pregunta RGE núm. 18/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
contractació de personal sanitari per a reforç del Servei de Salut de les Illes Balears durant l'aplicació de mesures restrictives de les fases
en 2a onada de la COVID-19. 5680

AX) A la Pregunta RGE núm. 19/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
despesa respecte de compres de material, dotació de recursos i logística realitzada pel Govern durant el 2020 per a actuacions COVID-
19. 5680

AY) A la Pregunta RGE núm. 33/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de
la Conselleria de Salut en relació amb l'accés a les vacunes contra la COVID. 5680

AZ) A la Pregunta RGE núm. 55/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a inspecció mèdica d'Ibsalut (VI). 5680

BA) A la Pregunta RGE núm. 124/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a cost anual per al Govern de les residències eivissenques de Can Blai, Sa Serra i Can Raspalls. 5680

BB) A la Pregunta RGE núm. 288/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures previstes
per la Conselleria de Salut per sancionar aquelles empreses adjudicatàries de contractes públics que no garanteixen els drets lingüístics
dels usuaris. 5681

BC) A les Preguntes RGE núm. 392 a 589/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relatives a mesuradors de CO2 per conèixer els nivells de ventilació a les aules. 5681

BD) A la Pregunta RGE núm. 1088/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
serveis d'SFM en horari de dia festiu a Sant Sebastià. 5681

BE) A la Pregunta RGE núm. 1167/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació de COVID-19 a personal sanitari i personal considerat essencial de la xarxa privada de salut (1). 5681

BF) A la Pregunta RGE núm. 1168/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació de COVID-19 a personal sanitari i personal considerat essencial de la xarxa privada de salut (2). 5681

BG) A la Pregunta RGE núm. 1169/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
personal de direcció-gerència i personal directiu d'hospitals del Servei de Salut Ibsalut vacunat en 1a dosi enfront de la COVID-19.  

5682

BH) A la Pregunta RGE núm. 1170/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació COVID-19 del personal tècnic sanitari que realitza serveis de transport sanitari i urgències SPB i SPA del servei 061 a les
Illes Balears. 5682

BI) A la Pregunta RGE núm. 1175/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost dels treballs realitzats per la consultora GPA en relació amb la ruta Menorca-Barcelona. 5682

BJ) A la Pregunta RGE núm. 1176/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
servei d'ambulàncies de trasllat i urgències del 061 a Menorca a la 3a onada de la COVID-19. 5682

BK) A les Preguntes RGE núm. 1179 i 1180/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a criteri interpretatiu dels pactes successoris a Eivissa i Formentera (I i II). 5682

BL) A la Pregunta RGE núm. 1191/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
servei d'ambulàncies de trasllat i urgències del 061 a Eivissa a la 3a onada de la COVID-19 (2). 5682

BM) A la Pregunta RGE núm. 1192/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a desplaçament del personal sanitari del servei de Salut d'Eivissa a l'atenció domiciliària de pacients. 5683

BN) A la Pregunta RGE núm. 1193/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a alts càrrecs que han rebut la vacuna COVID-19. 5683

BO) A la Pregunta RGE núm. 1222/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
personal d'infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears. 5683
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BP) A la Pregunta RGE núm. 1376/21, del diputat Joan Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa
a ampliacions d'hotels de Mallorca. 5683

BQ) A la Pregunta RGE núm. 1388/21, del diputat Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a gestió del tramvia que connectarà el centre de Palma amb Son Espases. 5683

BR) A la Pregunta RGE núm. 1467/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a execució de la nova residència d'Andratx. 5684

BS) A la Pregunta RGE núm. 1468/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a inici de les obres de la nova residència d'Andratx. 5684

BT) A la Pregunta RGE núm. 1469/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a redacció del projecte de la nova residència d'Andratx. 5684

BU) A la Pregunta RGE núm. 1470/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a conveni amb l'Ajuntament d'Andratx per finançar les obres de la nova residència d'Andratx. 5684

BV) A les Preguntes RGE núm. 1510 i 1511/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
compliment de la PNL 676/19, relativa a revisió dels criteris d'adjudicació dels acords marc de contractació centralitzada (I i II).      

5684

BW) A les Preguntes RGE núm. 1512 i 1513/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
compliment de la PNL 676/19, relativa a revisió dels criteris d'adjudicació dels acords marc de contractació centralitzada (III i IV).  

5684

BX) A la Pregunta RGE núm. 1514/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la
PNL 676/19, relativa a revisió dels criteris d'adjudicació dels acords marc de contractació centralitzada (V). 5685

BY) A la Pregunta RGE núm. 1529/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat del projecte
d'enderrocament de l'antiga terminal portuària de Ciutadella per a la futura construcció del Centre Integrat de Formació Professional
d'Hoteleria. 5685

BZ) A la Pregunta RGE núm. 1530/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació per a
la construcció del Centre Integrat de Formació Professional d'Hoteleria de Ciutadella. 5685

CA) A les Preguntes RGE núm. 1537 a 1550/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
denúncies presentades, tramitades, pendents de tramitar, no tramitades per defecte de forma, notificades als infractors, propostes de
sanció notificades, nombre i quantia de multes cobrades el 2020 i fins a 31 de gener de 2021 en relació amb l'incompliment de les
normes imposades per protegir la població de la COVID-19 a Balears. 5685

CB) A les Preguntes RGE núm. 1596 a 1598/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a elaboració del Pla de conciliació de Balears, a Mesa per a la conciliació i l'elaboració del Pla i a aplicació del Pla. 5686

CC) A la Pregunta RGE núm. 1726/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions des del Govern de les Illes Balears en el marc del compliment de l'establert a la Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i
garanties de la persona en el procés de morir (1). 5686

CD) A la Pregunta RGE núm. 1727/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions des del Govern de les Illes Balears en el marc del compliment de l'establert a la Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i
garanties de la persona en el procés de morir (2). 5686

CE) A la Pregunta RGE núm. 1782/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a noves gestions fetes pel Govern balear per eliminar o suavitzar la regla de minimis. 5687

CF) A les Preguntes RGE núm. 1845 a 1872/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a nombre
de liquidacions de l'import de successions i donacions corresponent a transmissions per la celebració de pactes successoris durant els
anys 2014-2020 a Menorca, a Mallorca, a Eivissa i a Formentera. 5688

CG) A la Pregunta RGE núm. 1912/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
material EPI facilitat als professionals i als treballadors dels centres hospitalaris i centres de salut considerats "sensibles" per l'atenció
a pacients de zones COVID. 5689



5636 BOPIB núm. 99 - 30 d'abril de 2021

CH) A la Pregunta RGE núm. 1914/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
revisió del nou sistema tarifari de transport públic. 5689

CI) A la Pregunta RGE núm. 1950/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a campanya informativa dirigida als afectats per la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminants. 5689

CJ) A la Pregunta RGE núm. 1951/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajornament de les limitacions o prohibicions que són exigibles a partir de dia 1 de gener de 2021, d'acord amb la Llei 8/2019,
de residus i sòls contaminants. 5690

CK) A la Pregunta RGE núm. 1964/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
presentades a les ajudes MOVES II. 5690

CL) A la Pregunta RGE núm. 1965/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
presentades a les subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçades a particulars, entitats
sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials. 5690

CM) A la Pregunta RGE núm. 1966/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
presentades al programa PREE. 5690

CN) A la Pregunta RGE núm. 1967/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
presentades a les ajudes MOVES II resoltes favorablement. 5690

CO) A la Pregunta RGE núm. 1968/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds de
subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçades a particulars, entitats sense ànim de lucre,
petites i mitjanes empreses i associacions empresarials resoltes favorablement. 5690

CP) A la Pregunta RGE núm. 1969/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds
presentades del programa PREE resoltes favorablement. 5691

CQ) A les Preguntes RGE núm. 2018 i 2019/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a sequel·les de la pandèmia en la salut mental dels nins i adolescents a les Illes balears, fatiga pandèmica (1 i 2). 5691

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 4156/21. 5691

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm.16029/20. 5691

C) Tramitació de preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial per a les
preguntes amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm. 15365 a 15372/20. 5691

D) Presa en consideració de la Proposta de reforma de la Llei Orgànica 1/2007, de 23 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears, per a la supressió de l'aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears i del membres del
Govern de les Illes Balears, per part del Congrés dels Diputats. 5691

E) No-admissió de la Proposició de llei d'iniciativa legislativa popular RGE núm. 3873/21, per sancionar l'abús de la temporalitat
a les administracions públiques de les Illes Balears mitjançant regulació administrativa). 5692

4. INFORMACIONS

A) Renúncia al càrrec de presidenta de la Comissió de Turisme i Treball de la diputada Antònia Martín i Perdiz 5692

B) Substitució de membre a la Comissió de Turisme i Treball per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos 5692

C) Resolució de Presidència en relació amb el cessament del Sr. Jaume Colom i Delgado com a personal eventual adscrit
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Socialista 5692
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 13 d'abril de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 16035/20,
relativa a modernització de l'administració pública de la
CAIB, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, dins l'àmbit de les administracions
públiques, l’adaptació als nous entorns d'innovació
tecnològica i la digitalització de la seva activitat. Amb
l’adient desenvolupament normatiu i reglamentari que
reguli els aspectes tècnics, organitzatius i jurídics dels
procediments. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar accions formatives pel conjunt
del personal de l’Administració per impulsar la implantació
de l’administració electrònica de cara a l’entrada en vigor
de les Lleis 39/2015 i 40/2015.

A la seu del Parlament, 20 d'abril de 2021
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 15 d'abril de 2021, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1137/21, relativa
a fer efectiu l'acord unànime de la Comissió d'Economia de
dia 3 d'octubre de 2019 per instal·lar una planta fotovoltaica
a l'EDAR de Maó-Es Castell, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears es ratifica en l'acord
unànime adoptat el passat 3 d’octubre de 2019 com a
conseqüència del debat i l’aprovació de la Proposició no de
llei RGE núm. 4772/19 que finalment quedà redactat de la
manera següent:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que prioritzi la instal·lació a Menorca

d’una planta fotovoltaica, amb les dimensions
adequades per donar cobertura a les necessitats
energètiques de l’EDAR d’Es Castell-Maó i, per tant,
insta el Govern de les Illes Balears a establir una partida
pressupostària per a aquesta finalitat en els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per a 2020 i/o altres línies de finançament públiques.”

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en un termini màxim d'un any des de
l’adopció del present acord, disposi de la redacció del
projecte per a la planta fotovoltaica per a l'EDAR de
Maó-Es Castell d’acord amb el que va aprovar per
unanimitat el Parlament de les Illes Balears el passat 3
d’octubre de 2019. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar d'una partida econòmica extraordinària
amb els fons anunciats que es rebran per part del Govern
d'Espanya, així com d'Europa i destinar-los a la instal·lació
de la planta fotovoltaica de l'EDAR de Maó-Es Castell
d’acord amb el que va aprovar per unanimitat el Parlament
de les Illes Balears el passat 3 d’octubre de 2019.

A la seu del Parlament, 20 d'abril de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Helena Benlloch i Bottini
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 15 d'abril de 2021, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1139/21, relativa
a donar resposta a la demanda de sòl industrial a Ciutadella,
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a participar, col·laborar i donar suport -tècnic
i financer- a l’Ajuntament de Ciutadella per agilitar les
gestions i donar resposta a les necessitats de sòl industrial
a Ciutadella.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir amb l’Ajuntament de Ciutadella, el
Consell Insular de Menorca i l’Associació d’Empresaris del
Polígon de Ciutadella, que forma part de la Federació de
PIME-Menorca, un full de ruta per a l’execució de
l’ampliació del sòl industrial a Ciutadella. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiu, davant la necessitat de sòl
industrial de Ciutadella, el compromís de “millorar l’accés
de les empreses al sòl industrial d’acord amb criteris de
sostenibilitat”, tal com recullen els ‘Acords de Bellver 2’.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a demanar la col·laboració i el suport tècnic
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del consell insular per agilitar els tràmits i fixar un calendari
d’actuació per donar resposta a l’actual demanda de sòl
industrial a Ciutadella.

A la seu del Parlament, 20 d'abril de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Helena Benlloch i Bottini
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Sansó i Fuster

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 8 d'abril de 2021, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 14765/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a impuls al sector de l'exhibició
cinematogràfica, amb el resultat següent: vots emesos 12, vots
a favor 5, vots en contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 8 d'abril de 2021, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 1971/21, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pla de foment del
cinema a l'educació i suport als exhibidors comercials de
Balears, amb el resultat següent: vots emesos 12, vots a favor
5, vots en contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 15 d'abril de 2021, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 1877/21, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
pròrroga de l'habilitació per exercir l'activitat d'estada turística
a habitatge plurifamiliar, amb el resultat següent: vots emesos
13, vots a favor 6, vots en contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 15 d'abril de 2021, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 2119/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a obertura urgent de tots els
establiments del sector hostaler, amb el resultat següent: vots
emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 7 i abstencions 1.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
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, del
voluntariat de les Illes Balears (RGE núm. 1531/21).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'abril de
2021, tengué lloc la compareixença de la directora general de
Participació, Transparència i Voluntariat, qui, acompanyada del
secretari autonòmic de Sectors Productius i Memòria
Democràtica, de l'interlocutor parlamentari i de l'assessora
tècnica, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del president del sindicat mèdic

SIMEBAL, Sr. Miquel Lázaro Ferreruela, sobre propostes
per poder construir una sanitat al més alt nivell (RGE núm.
14276/20).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 14 d'abril de 2021, tengué lloc la
compareixença del president del sindicat mèdic SIMEBAL, qui
informà sobre el tema indicat.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

C)
Compareixença de la coordinadora a les Illes Balears de

la Fundació REZERO, Sra. Roser Badia i Cabrer, sobre
l'informe "Les Illes Balears cap al residu zero, Situació
actual i indicadors per a la transició" (RGE núm. 4696/20).

A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'abril de
2021, tengué lloc la compareixença de la coordinadora a les
Illes Balears de la Fundació REZERO, qui, acompanyada de la
Sra. Carme Verdaguer i Aguiló, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Compareixença del Fons Mallorquí de Solidaritat i

Cooperació, del Fons Menorquí de Cooperació i del Fons
Pitiús de Cooperació sobre les línies actuals de cooperació
(RGE núm. 11120/20).

A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 d'abril de
2021, tengué lloc la compareixença de la presidenta del Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, d'un membre de la Junta
del Govern del Fons Menorquí de Cooperació i del
vicepresident del Fons Pitiús de Cooperació, els quals,
acompanyats de la gerent i de la coordinadora tècnica del Fons
Mallorquí, de la gerent del Fons Menorquí i del gerent del Fons
Pitiús, informaren sobre el tema indicat.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Compareixença del conseller de Fons Europeus,

Universitat i Cultura sobre les directrius generals de l'acció
de govern que desenvoluparà i les principals línies
programàtiques en quant a cultura i a universitat que
pensa desenvolupar durant la present legislatura (RGE
núm. 1777, 1749 i 1750/21).

A la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 15 d'abril de 2021, tengué
lloc la compareixença del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, qui, acompanyat de la secretària
autonòmica de Cultura, Universitat i Política Lingüística, de la
secretària general, del director general de Política Universitària
i Recerca, de la directora general de Política Lingüística, dels
directors gerents de l'Institut d'Estudis Baleàrics i de la
Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears, de la
directora gerent de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes
Balears, de la cap de Gabinet, de la interlocutora parlamentària,

de dos assessors i del responsable de Comunicació, informà
sobre el tema indicat.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm.

1337/21.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 13 d'abril de 2021, quedà
ajornada, per assentiment, la proposició no de llei esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a condicions
de contractació pública equitatives per a les companyies
d'agències de viatges locals de les Illes Balears.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord de compareixença del director de l'Oficina de

Prevenció i Lluita contra la corrupció a les Illes Balears en
compliment de la resolució derivada de la Proposició node
llei RGE núm. 4261/20, per tal de retre comptes de
l'Informe 185/21 de la Sindicatura de Comptes (RGE núm.
2609/21).

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'abril de
2021, acordà, per unanimitat, recaptar la compareixença
esmentada, sol·licitada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca i
VOX-Actua Baleares.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acord de compareixença de la secretària d'Estat i

membre de l'equip redactor de la proposta de
"Planificación de la Red de Transporte de Electricidad"
per al període 2021-2026, Sra. Sara Aagesen Muñoz, sobre
l'ajornament del segon enllaç submarí Mallorca-Menorca
(RGE núm. 2243/21).

 La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 15 d'abril de 2021, acordà, per unanimitat,
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recaptar la compareixença esmentada, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Popular.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Constitució i elecció de la Presidència, la

Vicepresidència i la Secretaria de la Comissió General de
Consells Insulars de composició paritària Parlament-
Consells Insulars.

 En sessió de dia 12 de març de 2021, es constituí la
Comissió General de Consells Insulars i es procedí a l'elecció
de la Presidència, la Vicepresidència i la Secretaria de la Mesa
corresponent, amb el següent resultat:

Presidenta
Maria Pilar Carbonero i Sánchez (Grup Parlamentari
Socialista)

Vicepresidenta
Sara Ramón i Roselló (Consell Insular d'Eivissa. Popular)

Secretària
Cristina Mayor i Abad (Grup Parlamentari Unidas
Podemos)

Parlament de les Illes Balears

Grup Parlamentari Socialista
Titulars

Joan Ferrer i Ripoll
Irantzu Fernández i Prieto

Suplents
Beatriu Gamundí i Molina
Damià Borràs i Barber
Enric Casanova i Peiró

Grup Parlamentari Popular
Titulars

Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
María Salomé Cabrera i Roselló
Virginia Marí i Rennesson

Suplents
Miquel Vidal i Vidal
Juan Manuel Lafuente i Mir
María Tania Marí i Marí

Grup Parlamentari Unidas Podemos
Suplent

Alejandro López i Soria

Grup Parlamentari Ciudadanos
Titular

Maxo Benalal i Bendrihem
Suplent

Jesús Méndez i Baiges

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
Titular

Miquel Ensenyat i Riutort
Suplent

Joana Aina Campomar i Orell

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
Titular

Jorge Campos i Asensi
Suplent

Sergio Rodríguez i Farré

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears
Titular

Catalina Pons i Salom
Suplent

Maria Antònia Sureda i Martí

Grup Parlamentari Mixt
Titular

Sílvia Tur i Ribas
Suplent

Josep Castells i Baró

Consell Insular de Mallorca
Titulars

Llorenç S. Galmés i Verger (Partit Popular)
Andreu Alcover i Ordinas (Socialista)
Joan Llodrà i Gayà (Més per Mallorca)

Suplents
Catalina Cirer i Adrover (Partit Popular)
M. Teresa Suárez i Genovard (Socialista)
Guillem Balboa i Buika (Més per Mallorca)

Consell de Menorca
Titulars

Susana Irene Mora i Humbert (PSOE Menorca)
Maite Salord i Ripoll (Més per Menorca)
Carlos Salgado i Saborido (Popular)

Suplents
Bàrbara Torrent i Bagur (PSOE Menorca)
Cristina Gómez i Estévez (Unides Podem)
Eugenio Ayuso i Fernández (Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía)

Consell d'Eivissa
Titulars

Javier Torres i Serra (Mixt)
Vicente Torres i Guasch (PSOE)

Suplents
Mariano Juan i Colomar (Popular)
María Fajarnés i Costa (Popular)
Viviana de Sans Trotta (Unidas Podemos)

Consell de Formentera
Titulars

Alejandra Ferrer i Kirschbaum (Gent per Formentera)
Ana Juan i Torres (PSIB-PSOE)
Lorenzo Córdoba i Marí (Sa Unió)

Suplents
Susana Labrador i Manchado (Gent per Formentera)
Rafael Ramírez i Gutiérrez (PSIB-PSOE)
Maria Cristina Costa i Juan (Sa Unió)
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Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 d'abril de 2021, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4131/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general en matèria tributària
(procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
pel procediment d'urgència, sobre la política general en matèria
tributària.

Motivació del procediment d'urgència: Ateses les diferents
notícies aparegudes en relació amb les modificacions tributàries
que es pretenen dur a terme des del Govern de l'Estat és
necessari conèixer com poden afectar les Illes Balears i quina
previsió té la conselleria a aquest respecte.

Palma, a 20 d'abril de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B)
RGE núm. 4167/21 (complementat amb l'escrit RGE

núm. 4302/21), del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
promoció del producte local (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre la política general en matèria de promoció del producte
local, pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Des de l'inici de la
pandèmia de la COVID-19, el reforç dels sectors productius ha
estat una prioritat per a totes les institucions. De fet, el
Parlament de les Illes Balears ha aprovat diferents iniciatives
en aquest sentit a les quals no s'ha donat compliment. Aquests
incompliments i la prolongació de les restriccions com a
conseqüència de la pandèmia suposen que la dura situació que
travessen aquests sectors productius s'estigui agreujant. Per tots
aquests motius i davant la situació límit del teixit econòmic de

les Illes Balears, es fa necessari interpel·lar d'urgència el
Govern sobre la promoció del producte local per tal de poder
impulsar, en conseqüència, les mesures necessàries.

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

C)
RGE núm. 4168/21, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a gestió dels efectes de la pandèmia.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre la política general en matèria de gestió dels efectes de la
pandèmia.

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

D)
RGE núm. 4221/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern pel que fa a la
planificació del proper curs escolar.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
pel procediment d'urgència, sobre la política general del
Govern pel que fa a la planificació del proper curs escolar.

Palma, a 22 d'abril de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 d'abril de 2021, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4235/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a responsabilitat sobre l'aplicació de mesures
preses en virtut del compliment de la Llei 2/2018, de 13
d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes
Balears, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3771/21.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Ciudadanos presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-096.pdf#page=41
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3771/21, relativa a política del Govern en relació amb la Llei
2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics
de les Illes Balears, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que l'aplicació
pràctica de les recomanacions i directrius emeses per la
comissió tècnica de memòria democràtica, encarregada del
desplegament efectiu de la normativa emanada de la Llei
2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics
de les Illes Balears, coincideix amb un clima social
especialment crispat a causa de la irrupció de la pandèmia
provocada per la COVID-19 i les conseqüents mesures per
combatre-la.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que la necessitat
d'exemplaritat per part dels poders públics s'ha de traduir en
l'assumpció de la responsabilitat sobre les mesures, prèvia a la
seva informació a les diferents administracions, per un ens
concret. L'acord, el consens i la validació han de provenir
directament des del Parlament, per ser aquest el dipositari de
les diferents sensibilitats democràticament representades.

3. El Parlament de les Illes Balears determinarà en un termini
de sis mesos els mitjans adequats, tenint en compte els recursos
a la seva disposició, per validar i acordar les resolucions
adoptades en virtut del desenvolupament de la Llei 2/2018, de
13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes
Balears, abans que arribin a les administracions que els han de
donar compliment.

Palma, a 23 d'abril de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 d'abril de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4119/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pacients usuaris que s'han acollit al Decret de garanties dels
terminis màxims de resposta a l'atenció sanitària
programada i no urgent del Servei de Salut IB durant la
pandèmia COVID-19.

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

Quin és el nombre de pacients que, des que s'aixeca la
suspensió de l'aplicació del Decret 31/2019 (el 21 de juny de
2020) fins a avui 21/04/2021 s'han acollit als drets de garanties
que empara la norma esmentada? 

Quin és el nombre de casos derivats a altres centres
sanitaris, sol·licitat per l'usuari, a l'empara dels seus drets
establerts en el decret des de 21/06/2020 a 21/04/2021?

Palma, a 19 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 4120/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidències a la campanya de vacunació respecte dels
usuaris que han estat positius en COVID-19 amb prova
PCR registrada pel Centre COVID/InfoCOVID 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.

S'ha constatat que en la citació per a la vacunació
COVID19 d'acord amb els criteris de grups, edat i tipus de
vacuna, s'han anomenat usuaris que han estat registrats com a
pacients positius i amb alta mèdica de la malaltia COVID19
després de la realització de proves PCR indicades i informades
del resultat des del Centre Info Covid/Coordinador COVID de
les Illes Balears.

En ser contactats pel seu centre de Ssalut, o Centre Covid,
emplaçant-los a acudir per a la vacunació en data i lloc, els
usuaris, quan se'ls formula telefònicament el qüestionari i se'ls
pregunta si han patit la malaltia, contesten SÍ, i se'ls informa
que llavors no els correspon ser vacunats fins passat un període,
i per sol·licitar la nova data de vacunació han de contactar de
nou amb Info COVID o amb el centre de salut.

Quina és la raó per la qual el departament encarregat de
convocar els grups de vacunació corresponents a cada fase, no
constata abans de cridar l'usuari, que en els registres
d'INFOCOVID o en el que correspongui dins del Servei de
Salut, l'usuari ha estat positiu COVID19, tal com queda
registrat després de resultat test/prova PCR?

2. Quin protocol segueix el de Salut, per verificar de
manera objectiva que en haver estat COVID positiu, no els
correspon vacunar-se en el moment en el qual se'ls emplaça?

3. Pot garantir en data d'avui la Conselleria de Salut que no s'ha
subministrat cap vacuna de la COVID19 a persones que han
passat la malaltia COVID19?

De ser afirmativa la resposta, se sol·licita informació
detallada de quin és el procediment/protocol per assegurar que
no es produeixi (atès que subjectivament l'usuari pot contestar
NO, o no estar segur de la resposta concreta a facilitar a la
pregunta que se li formula telefònicament en emplaçar-lo).
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Palma, a 19 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 4124/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòria de resolucions i adjudicacions del
procediment de concurs de trasllat per al personal de la
CAIB.

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

Quina és la previsió concreta de dates de convocatòria,
resolucions i adjudicacions del procediment de concurs de
trasllat per al personal de la CAIB?

Palma, 20 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

D)
RGE núm. 4130/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament reglamentari de l'article 82bis de la Llei
de funció pública de la CAIB.

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 quin termini pensa tenir desenvolupat reglamentàriament
l'article 82bis de la Llei de funció pública de la CAIB?

Palma, 20 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

E)
RGE núm. 4132/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla
de conciliació de les Illes 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.

Quan es presentarà el Pla de conciliació de les Illes Balears
després de la conclusió dels treballs de la Mesa de Conciliació
de les Illes Balears?

Palma, 20 d'abril de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

F)
RGE núm. 4135/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
fons COVID-19 estatal destinat a educació i plantilla ATE.

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 s'ha destinat una part dels 50 milions del Fons
COVID estatal per a educació a augmentar la plantilla de
docent de suport ATE?

Palma, 20 d'abril de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

G)
RGE núm. 4166/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
canvis previstos a les reserves marines de l'illa de l'Aire a
Menorca i de Punta de Sa Creu a Formentera.

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

Quins canvis estan previstos a la reserva marina de l'illa de
l'Aire a Menorca i a la reserva marina de Punta de Sa Creu a
Formentera?

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

H)
RGE núm. 4169/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment del
primer punt de la Proposició no de llei de Pacte per a la
promoció del producte local.

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 complert el Govern amb la resolució derivada de
l’aprovació del primer punt de la PNL de Pacte per a la
promoció del producte local (RGE núm. 5086/2020, aprovada
per la Comissió d’Economia del Parlament el passat 24 de
setembre del 2020), de crear una Mesa amb participació de les
organitzacions professionals agràries, la Federació Balear de
Confraries de pescadors, les entitats representatives de les
empreses del sector turístic, del sector de la indústria
alimentària i del sector del comerç, així com les conselleries del
Govern i els consells insulars amb competències en matèria
d’agricultura, turisme, indústria i comerç?
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Palma, 21 d'abril de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

I)
RGE núm. 4170/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment del
segon punt de la Proposició no de llei de Pacte per a la
promoció del producte local.

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 complert el Govern amb la resolució derivada de
l’aprovació del segon punt de la PNL de Pacte per a la
promoció del producte local (RGE núm. 5086/2020, aprovada
per la Comissió d’Economia del Parlament el passat 24 de
setembre del 2020), de proposar i sotmetre al debat i aprovació
de l’esmentada mesa un conjunt de mesures dirigides a
incrementar la compra del producte agrari, ramader i pesquer
de les IB per part del sector turístic, la indústria alimentària i el
sector del comerç de les IB, i preveure els instruments adequats
de suport econòmic per part del Govern de les IB?

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

J)
RGE núm. 4171/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment del
tercer punt de la Proposició no de llei de Pacte per a la
promoció del producte local.

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.

Quan donarà el Govern compliment a la resolució derivada
de l’aprovació del tercer punt de la PNL de Pacte per a la
promoció del producte local (RGE núm. 5086/2020, aprovada
per la Comissió d’Economia del Parlament el passat 24 de
setembre del 2020), de donar a les conclusions de la Mesa
estipulada en el primer punt de l’esmentada PNL la forma de
Pacte per a la promoció del producte local de les Illes Balears,
incloent-hi la relació de mesures, els indicadors del seu
compliment i els instruments per finançar-les?

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

K)
RGE núm. 4172/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment del
quart punt de la Proposició no de llei de Pacte per a la
promoció del producte local.

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.

Quan donarà el Govern compliment a la resolució derivada
de l’aprovació del quart punt de la PNL de Pacte per a la
promoció del producte local (RGE núm. 5086/2020, aprovada
per la Comissió d’Economia del Parlament el passat 24 de
setembre del 2020), de trametre al Parlament el document del
Pacte per a la promoció del producte local per tal que la
comissió d’Economia pugui pronunciar-s’hi i fer el seguiment
del seu compliment?

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

L)
RGE núm. 4173/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de les
actuacions de l'IBISEC a Menorca durant l'any 2019.

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

Quina és la relació de les actuacions de l'IBISEC a Menorca
durant l'any 2019 i per quin import?

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

M)
RGE núm. 4174/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de les
actuacions de l'IBISEC a Menorca durant l'any 2018.

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

Quina és la relació de les actuacions de l'IBISEC a Menorca
durant l'any 2018 i per quin import?

Palma, 21 d'abril de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
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N)
RGE núm. 4175/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de les
actuacions de l'IBISEC a Menorca durant l'any 2017.

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

Quina és la relació de les actuacions de l'IBISEC a Menorca
durant l'any 2017 i per quin import?

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

O)
RGE núm. 4176/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de les
actuacions de l'IBISEC a Mallorca durant l'any 2019.

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

Quina és la relació de les actuacions de l'IBISEC a Mallorca
durant l'any 2019 i per quin import?

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

P)
RGE núm. 4177/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de les
actuacions de l'IBISEC a Mallorca durant l'any 2018.

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

Quina és la relació de les actuacions de l'IBISEC a Mallorca
durant l'any 2018 i per quin import?

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

Q)
RGE núm. 4178/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de les
actuacions de l'IBISEC a Mallorca durant l'any 2017.

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

Quina és la relació de les actuacions de l'IBISEC a Mallorca
durant l'any 2017 i per quin import?

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

R)
RGE núm. 4179/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de les
actuacions de l'IBISEC a Eivissa durant l'any 2019.

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

Quina és la relació de les actuacions de l'IBISEC a Eivissa
durant l'any 2019 i per quin import?

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

S)
RGE núm. 4180/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de les
actuacions de l'IBISEC a Eivissa durant l'any 2018.

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

Quina és la relació de les actuacions de l'IBISEC a Eivissa
durant l'any 2018 i per quin import?

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

T)
RGE núm. 4181/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de les
actuacions de l'IBISEC a Eivissa durant l'any 2017.

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

Quina és la relació de les actuacions de l'IBISEC a Eivissa
durant l'any 2017 i per quin import?

Palma, 21 d'abril de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
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U)
RGE núm. 4182/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de les
actuacions de l'IBISEC a Formentera durant l'any 2019.

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

Quina és la relació de les actuacions de l'IBISEC a
Formentera durant l'any 2019 i per quin import?

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

V)
RGE núm. 4183/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de les
actuacions de l'IBISEC a Formentera durant l'any 2018.

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

Quina és la relació de les actuacions de l'IBISEC a
Formentera durant l'any 2018 i per quin import?

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

W)
RGE núm. 4184/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de les
actuacions de l'IBISEC a Formentera durant l'any 2017.

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

Quina és la relació de les actuacions de l'IBISEC a
Formentera durant l'any 2017 i per quin import?

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

X)
RGE núm. 4193/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de professionals de suport que
continuen exercint avui en dia com a tutors.

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

Quants professionals de suport continuen exercint avui en
dia com a tutors i, per tant, han deixat d'atendre els alumnes
amb necessitats especials? Quines han estat les conseqüències
d'aquesta decisió per als alumnes amb necessitats especials?

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

Y)
RGE núm. 4194/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de famílies que han hagut de
renunciar a la inclusió dels seus fills per culpa de la
pandèmia.

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

Quantes famílies han hagut de renunciar a la inclusió dels
seus fills per culpa de la pandèmia? Quantes han hagut de
renunciar a la part social i de convivència dels seus fills amb els
seus iguals (educació especial, aules UECO)? Quantes han
hagut de renunciar a l'avenç educatiu dels seus fills per falta de
professional especialitzat a les aules ordinàries?

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

Z)
RGE núm. 4200/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de propietats del Govern de les Illes
Balears i dels seus ens a l'illa d'Eivissa.

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 finques públiques, àrees recreatives, refugis, etc.,
parcialment o totalment en sòl rústic, té en propietat el Govern
balear i els seus ens a l'illa d'Eivissa? Ens pot indicar la seva
denominació i superfície?

Palma, 22 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

AA)
RGE núm. 4201/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a actualització de la informació de la web del
Govern sobre les finques públiques, àrees recreatives,
refugis, etc., de la seva propietat.

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

La informació de la web del Govern sobre finques
públiques, àrees recreatives, refugis, etc., de la seva propietat
està actualitzada?

Palma, 22 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

AB)
RGE núm. 4202/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a tasques de manteniment a la finca pública de Can
Cosme d'Eivissa.

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.

Es fan tasques de manteniment a la finca pública de Can
Cosmi d'Eivissa? Quines són les darreres actuacions que s'han
fet?

Palma, 22 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

AC)
RGE núm. 4206/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a inici previst del cobrament de les ajudes
dels Fons Europeus.

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.

Quan es preveu que es començaran a cobrar les ajudes dels
Fons Europeus?

Palma, 22 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AD)
RGE núm. 4207/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a ampliació de les activitats culturals que
es puguin beneficiar de les ajudes del Govern central.

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.

Es preveu l'ampliació de les activitats culturals que es
puguin beneficiar de les ajudes del Govern central que permeti

incloure altres activitats culturals fins ara excloses? Quan es
farà aquesta inclusió i a quines activitats afectarà?

Palma, 22 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AE)
RGE núm. 4208/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a percentatge de les ajudes del Govern
central que es destinarà a I+D+I.

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.

Quin percentatge de les ajudes del Govern central es
destinarà a I+D+I?

Palma, 22 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AF)
RGE núm. 4209/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a accions previstes per aconseguir la
diversificació de l'economia balear a través de la cultura i
la universitat.

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

Quines accions tenen previstes per aconseguir la
diversificació de l'economia balear a través de la cultura i la
universitat?

Palma, 22 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AG)
RGE núm. 4210/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a tasca que desenvolupa l'Institut de
Recerca de la UIB.

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

Quina tasca desenvolupa l'Institut de Recerca de la UIB?

Palma, 22 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom
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AH)
RGE núm. 4211/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a polítiques del Govern per aconseguir
crear i retenir talent a les nostres illes.

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

Quina política desenvoluparà el Govern per aconseguir
crear i retenir talent a les nostres illes?

Palma, 22 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AI)
RGE núm. 4212/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a vacunació dels residents britànics.

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.

Com té previst vacunar els residents britànics?

Palma, 22 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AJ)
RGE núm. 4213/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de tancaments d'espais culturals
a les Illes 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.

Quants espais culturals han tancat a causa de la pandèmia
a les Illes Balears?

Palma, 22 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AK)
RGE núm. 4214/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a data prevista per a la construcció de la
nova residència d'estudiants de la UIB.

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.

Tenen prevista una data per a la construcció de la nova
residència d'estudiants de la UIB?

Palma, 22 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AL)
RGE núm. 4215/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nous graus i titulacions a la UIB.

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

Quins són els nous graus i titulacions que té previst posar en
marxa la UIB? Quan es podran cursar aquests nous graus i
titulacions a la UIB?

Palma, 22 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AM)
RGE núm. 4216/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a doblers de les ajudes provinents dels
Fons Europeus que es destinaran a projectes culturals i a
projectes d'I+D+I.

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.

Quin percentatge o quantitat de doblers de les ajudes
provinents dels Fons Europeus es destinaran a projectes
culturals?, i a projectes d'I+D+I?

Palma, 22 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AN)
RGE núm. 4217/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre i quantificació econòmica dels
projectes culturals i d'I+D+I que tenen previst presentar al
Govern de l'Estat.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants projectes culturals i d'I+D+I tenen previst presentar
al Govern de l'Estat? Quina és la seva quantificació econòmica?

Palma, 22 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AO)
RGE núm. 4218/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de projectes culturals i d'I+D+I
que pertanyen a la iniciativa privada que tenen previst
presentar al Govern de l'Estat.

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

Quants dels projectes culturals i d'I+D+I que tenen previst
presentar al Govern de l'Estat pertanyen a la iniciativa privada?

Palma, 22 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AP)
RGE núm. 4220/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ús
del logotip IB3 per part dels treballadors dels serveis
informatius gestionats per les empreses concessionàries de
productes externalitzats de l'EPRTVIB.

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

Quins són els criteris establerts des de la Direcció de
l'EPRTVIB IB3 envers l'ús de la imatge corporativa de
l'entitat?

Ha establert la direcció de l'EPRTVIB criteris diferents
envers l'ús del logotipus d'IB3 per part de personal adscrit a
l'ens, respecte de treballadors que fan feina a les empreses
concessionàries que gestionen serveis per a IB3?

Ha recollit la direcció de l'EPRTVIB a un document intern
alguna normativa o protocol envers instruccions per a l'ús del
logotip corporatiu que s'ha de emprar en el material, vestuari,
complements i d'altres per part dels treballadors que formen
part de l'ens o per aquells que treballen a les empreses
concessionàries de serveis?

En cas que existeixi, se sol·licita una còpia del document.

Palma, a 22 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AQ)
RGE núm. 4222/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a estudi per analitzar i decidir la
internalització o no dels serveis informatius d'IB3.

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.

Ha començat el Govern l'estudi per analitzar i decidir la
internalització o no dels seus informatius d'IB3?

Palma, 23 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AR)
RGE núm. 4223/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a compliment del termini per decidir la
internalització d'IB3.

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.

Complirà el Govern amb el termini de nou mesos, aprovat
al Ple del Parlament a proposta del Grup Parlamentari El Pi,
per decidir la internalització d'IB3?

Palma, 23 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AS)
RGE núm. 4224/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'alumnes que han retornat al
sistema educatiu del milenar que varen despenjar-se'n
durant el curs 2019-2020.

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

Quants del milenar d'alumnes que es varen despenjar del
sistema educatiu durant el curs 2019-2020 s'han recuperat i
tornat a la normalitat escolar aquest curs 2020-2021?

Palma, 23 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom
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AT)
RGE núm. 4225/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a dades d'abandonament escolar a Balears
l'any 2020.

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

Quines són les dades de què disposa el Govern sobre
abandonament escolar de l'any 2020 a Balears?

Palma, 23 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AU)
RGE núm. 4249/21, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 8360/20
(I).

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.

Ha donat compliment el Govern a la creació de l'Espai de
la Memòria LGTBI, sorgida de l'aprovació, per part de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament
el passat 14 d'octubre de 2020, de la Proposició no de llei RGE
núm. 8360/20?

Palma, a 24 d'abril de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AV)
RGE núm. 4250/21, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 8360/20
(II).

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.

Ha donat compliment el Govern a l’aixecament d'un
monòlit en memòria a les persones represaliades pel franquisme
per la seva orientació sexual, com el que es va fer a Durango
(Euskadi), sorgida de l’aprovació, per part de la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals del Parlament, el passat
14 d’octubre del 2020, de la Proposició no de llei 8360/2020?

Palma, a 24 d'abril de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AW)
RGE núm. 4251/21, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 5603/20
(I).

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

Quines accions ha dut a terme el Govern per estudiar i
divulgar les circumstàncies de la repressió a les persones
LGTBI a les Illes Balears durant la Guerra Civil, la dictadura
i els primers anys de la transició i retre homenatges a aquestes
persones? Aquesta iniciativa sorgeix de l'aprovació, per part de
la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports el
passat 25 de juny de 2020, de la Proposició no de llei RGE
núm. 5603/20?

Palma, a 24 d'abril de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AX)
RGE núm. 4252/21, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 5603/20
(II).

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.

El Govern ha donat compliment al mandat d'incloure les
persones LGTBI represaliades durant la Guerra Civil, la
dictadura i els primers anys de la transició a les Illes Balears en
els llistats de persones represaliades, tal com s'insta a la
Proposició no de llei RGE núm. 5603/20, aprovada per part de
la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports el
passat 25 de juny de 2020?

Palma, a 24 d'abril de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AY)
RGE núm. 4254/21, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 9145/20.

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

Quines actuacions ha dut a terme el Govern per donar
compliment al mandat derivat de la Proposició no de llei
9145/2020 -aprovada per la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació territorial del Parlament el passat 22 de juliol del
2020- d'intercedir i fer de mediador entre els treballadors de
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l'aeroport de Menorca -i, si escau, també del personal de
l'aeroport d'Eivissa- i AENA per resoldre el conflicte laboral
derivat dels ERTO que afecten els treballadors de l'operador
aeroportuari a l'aeroport de Menorca?

Palma, a 24 d'abril de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AZ)
RGE núm. 4258/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de la
morositat en les promocions d'habitatge públic a Eivissa
durant el 2020.

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

Quina ha estat l'evolució de la morositat en les promocions
d'habitatge públic a l'illa d'Eivissa durant el 2020?

Palma, a 26 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

BA)
RGE núm. 4259/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de la
morositat en les promocions d'habitatge públic a
Formentera durant el 2020.

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

Quina ha estat l'evolució de la morositat en les promocions
d'habitatge públic a l'illa de Formentera durant el 2020?

Palma, a 26 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

BB)
RGE núm. 4260/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de la
morositat en les promocions d'habitatge públic a Mallorca
durant el 2020.

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

Quina ha estat l'evolució de la morositat en les promocions
d'habitatge públic a l'illa de Mallorca durant el 2020?

Palma, a 26 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

BC)
RGE núm. 4261/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de la
morositat en les promocions d'habitatge públics a Menorca
durant el 2020.

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

Quina ha estat l'evolució de la morositat en les promocions
d'habitatge públic a l'illa de Menorca durant el 2020?

Palma, a 26 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

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

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4281/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions del sector professional de pesca
d'arrossegament de les Illes Balears.

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

Sra. Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, com
valora les declaracions del sector professional de pesca
d'arrossegament de les Illes Balears?

Palma, a 26 d'abril de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 d'abril de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 4319/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a valoració dels problemes i incompliments del
Decret 25/2018 sobre la conservació de la posidònia.

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. Presidenta, com valora els problemes i incompliments
del Decret 25/2018 sobre la conservació de la posidònia?

Palma, a 28 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 4320/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a exclusió de les empreses de "souvenirs"
de les ajudes directes.

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

Sr. Conseller, per què les empreses de "souvenirs" queden
fora de les ajudes directes del Govern establertes per a la
reactivació econòmica?

Palma, a 28 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

D)
RGE núm. 4323/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
comunisme o llibertat.

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, comunisme o llibertat?

Palma, a 28 d'abril de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

E)
RGE núm. 4324/21, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a condemna de tota violència.

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. Garrido, condemna el Govern de les Illes Balears tota
violència contra tot partit polític?

Palma, a 28 d'abril de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

F)
RGE núm. 4330/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora de la gestió
del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.

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 accions està duent a terme el Govern per millorar la
gestió del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 28 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

G)
RGE núm. 4331/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a resposta a la
proposta de l'OSP Menorca-Barcelona.

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.

Quina resposta ha donat el Govern d'Espanya a la proposta
de l'OSP Menorca-Barcelona?

Palma, a 28 d'abril de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
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H)
RGE núm. 4332/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
col·lapse a les urgències hospitalàries del servei de Salut de
les Illes Balears en aquest moment.

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, per què es produeix el col·lapse a les
urgències hospitalàries del Servei de Salut de les Illes Balears?

Palma, a 28 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

I)
RGE núm. 4334/21, 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 28 d'abril de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

J)
RGE núm. 4335/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancament de les finques ramaderes de les Illes Balears.

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

Quines accions realitza la Conselleria d'Agricultura per
evitar el tancament de les finques ramaderes de les Illes
Balears?

Palma, a 28 d'abril de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

K)
RGE núm. 4336/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport públic.

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.

Considera el conseller de Mobilitat i Habitatge que està
apostant pel transport públic?

Palma, a 28 d'abril de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

L)
RGE núm. 4337/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finalització de l'OSP Menorca-Madrid.

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

Com valora el Govern les conseqüències de la finalització
de l'OSP Menorca-Madrid?

Palma, a 28 d'abril de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

M)
RGE núm. 4338/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
d'urgències.

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

Com valora la consellera de Salut la situació del servei
d'urgències?

Palma, a 28 d'abril de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

N)
RGE núm. 4339/21, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reclamació dels 78 milions d'euros corresponents a l'IVA de
2017.

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

En quina situació es troba la reclamació dels 78 milions
d'euros corresponents a l'IVA de 2017?

Palma, a 28 d'abril de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

O)
RGE núm. 4340/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
demora en el pagament d'ajudes als estudiants que es
desplacen fora de la seva illa de residència.

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.

A què es deu la contínua demora en el pagament d'ajudes
als estudiants que es desplacen fora de la seva illa de
residència?

Palma, a 28 d'abril de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

P)
RGE núm. 4341/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació del
Govern en relació amb la situació de 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.

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball,
considera que està actuant correctament en relació amb la
situació que pateix el sector de l'hostaleria?

Palma, a 28 d'abril de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Q)
RGE núm. 4342/21, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions en relació amb la "desescalada lenta" d'aquesta
pandèmia.

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 són les previsions del que anomena
"desescalada lenta" d'aquesta pandèmia?

Palma, a 28 d'abril de 2021
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

R)
RGE núm. 4343/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reclamació al Govern central dels 78 milions d'euros
pendents de l'IVA de 2017.

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, després de la sentència del
Tribunal Suprem que dóna la raó a la Junta de Castella i Lleó,
quines mesures adoptarà el Govern respecte dels 78 milions
d'euros pendents de rebre de l'IVA de 2017?

Palma, a 28 d'abril de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

S)
RGE núm. 4344/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració del Pla de recuperació, transformació i resiliència
aprovat pel Govern d'Espanya.

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, com valora el Pla de recuperació,
transformació i resiliència aprovat pel Govern d'Espanya per
trametre a la Comissió Europea en el marc del Fons Next
Generation EU?

Palma, a 28 d'abril de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

3.12. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 d'abril de 2021, admet a tràmit les preguntes
d'iniciativa ciutadana següents.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 4199/21, de la Sra. María Carmen Lacruz

Novejarque, relativa a abús de la temporalitat a les
administracions públiques.

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.

Té alguna intenció del Govern de les Illes Balears de
sancionar l'abús de la temporalitat a la seva administració
(sector educatiu, sanitari i serveis generals) conforme amb la
jurisprudència del TJUE o continuarà amb els falsos processos
d'estabilització, declarats no vàlids pel mateix TJUE com a
mesura sancionadora per a les administracions ni com a mesura
reparadora del perjudici sofert pels treballadors que es troben
en abús de llei?

Sant Agustí d'Es Vedrà, a 21 d'abril de 2021
María Carmen Lacruz Novejarque

B)
RGE núm. 4238/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega,

relativa a personal interí al servei de l'Administració de les
Illes Balears tractat i maltractat com si fos l'enemic.

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.

Més del 35% del personal de la CAIB és temporal, i si
demà tots cessàssim, l'administració balear es col·lapsaria,
especialment en els sectors que treballen més en contacte amb
el públic o en serveis essencials, com serveis socials, sanitat,
educació o treball.

Realitzam la feina que el personal fix no desitja cobrir i,
així i tot, se'ns humilia, s'ignoren els nostres drets i es tracta de
fer callar la nostra veu. Ens han obligat a acudir als tribunals i
a la Unió Europea davant tanta injustícia en la qual no tenim ni
veu ni vot i per vulneració de la interpretació i l'abast del
principi d'igualtat de tracte i no-discriminació que consagra la
clàusula 4 de l'Acord marc annex a la Directiva 1999/70/CE,
respecte de la qual ja existeix abundant jurisprudència del
TJUE i que el Govern ignora conscientment.

Per què el personal interí al servei de l'Administració de les
Illes Balears és tractat i maltractat com si fos l'enemic (i hi
incloc els grans sindicats com CCOO i UGT)?

Palma, 25 d'abril de 2021
Ángela Pazos Arciniega

C)
RGE núm. 4239/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega,

relativa a mesura preventiva i sancionadora respecte de
l'Acord marc annex a la Directiva 1999/70/CDE.

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.

La Directiva 199/79/CE i el seu Acord marc, sobre el
treball temporal, té per objecte evitar la precarització de la
situació dels assalariats i garantir el dret a l'estabilitat en
l'ocupació, que es concep com un component primordial de la
protecció dels treballadors, i per això, aquesta norma
comunitària prohibeix l'abús en la contractació temporal
successiva del personal públic, que es produeix quan es destina
a empleats públics temporals a atendre necessitats que, de fet,
no són provisionals, esporàdiques, puntuals, excepcionals o
conjunturals; sinó que són ordinàries, estables i permanents,
cobrint l'ocupador amb personal temporal les seves necessitats
estructurals en matèria de personal, en no disposar de suficient
personal fix o de carrera (vegeu STJUE de 19 de març de 2020,
assumptes C-103/18 i C-429/18, apartats 53, 55, 58, 71, 75,76
i 77).

Es planteja el Govern alguna mesura preventiva i
sancionadora per garantir el compliment dels objectius de
l'Acord marc annex a la Directiva 1999/70/CDE, incomplint el
mandat contingut a aquesta norma de la UE, que deriva de
l'aplicació dels principis de prevalença, de cooperació lleial i
efecte útil que adornen el dret europeu?

Palma, 25 d'abril de 2021
Ángela Pazos Arciniega

D)
RGE núm. 4240/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega,

relativa a exclusió de les places del personal interí.

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.

Aquests dies assistim a nombroses declaracions del ministre
Iceta sobre la necessitat d'aprovar l'oferta pública (OPE) i
convocar oposicions. Ambdues mesures són necessàries i lícites
i el col·lectiu d'interins de llarga durada no s'hi oposa de cap
manera.

A allò que s'oposa és a convocar OPE, com a solució a la
temporalitat en frau de llei és il·legal i així ho ha manifestat el
Tribunal de Justícia de la UE. Simplement exigim que les
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places ofertes a les ofertes d'ocupació i oposicions, siguin
places no ocupades per persones interines en frau de llei i abús
de temporalitat. Si hi ha interès i bona fe, és senzill conciliar
ambdós interessos.

Exclourà el Govern les places que es troben en abús i grau
de llei o només actuarà, començarà a actuar si s'inicien
processos de responsabilitat patrimonial contra l'administració
i els seus funcionaris, o querelles per via penal, com ja s'han
presentat a Catalunya?

Palma, 25 d'abril de 2021
Ángela Pazos Arciniega

E)
RGE núm. 4241/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega,

relativa a creació del marc normatiu per protegir l'interí en
abús i frau de llei.

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.

A Balears, la temporalitat suposa el 35% del personal
funcionari, és un índex de temporalitat massa elevat, ja que
legalment mai no pot superar el 8%.

Instarà el Govern de les Illes Balears a crear el marc
normatiu que permeti sancionar les administracions públiques
que abusen, a posta, de la figura de l'interí i ignoren el dret de
la UE i el drama humà que amaguen les ofertes d'ocupació en
les quals no s'exclouen els llocs ocupats per treballadors en frau
de llei?

Palma, 25 d'abril de 2021
Ángela Pazos Arciniega

F)
RGE núm. 4243/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega,

relativa a pagament de la carrera professional al personal
interí.

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.

En relació amb el complement retributiu de la carrera
professional, tant el Tribunal Suprem en sentència de 8-3-2017,
amb referència d'Aranzadi RJ\2017\1130, com el Tribunal
Constitucional, en sentència núm. 232/2015 de 5 de novembre,
RTC 2015|232, reconeixen el dret dels funcionaris públics
temporals amb més de cinc anys d'antiguitat a percebre la

prestació complementària que ens ocupa, i mantenen que la
seva exclusió suposa una diferència de tracte absolutament
injustificada. I ho confirma la recent sentència del TS núm.
1532/2020, de 17 de novembre de 2020.

El Govern de les Illes Balears no atengué la sol·licitud en
via administrativa de molts de nosaltres sobre el reconeixement
de la nostra carrera professional, i ens convidà a anar per la via
contenciosa, davant els tribunals. Molts de nosaltres hem hagut
d'invertir molt de temps i diners a reclamar la nostra carrera
professional usurpada. I ho hem guanyat davant els tribunals.
I l'administració que actuà, amb mala fe i retardant a posta, no
fou condemnada a costes i a dia d'avui continua sense pagar.

Per què continua el Govern de les Illes Balears sense pagar
el personal interí la carreta professional quan va prometre que 
des del gener la pagaria, i això sense parlar dels endarreriments
des de l'any 2015, quan el Consell de Mallorca, o bastants
ajuntaments, inclòs el de Calvià o el de Palma, la paguen des de
fa temps?

Palma, 25 d'abril de 2021
Ángela Pazos Arciniega

G)
RGE núm. 4244/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega,

relativa a discriminació amb el personal interí de llarga
durada.

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.

És un fet pacífic i incontestat que les comeses, tasques i
funcions desenvolupades pel personal temporal al servei de
l'administració balear són idèntiques o anàlogues a les
desenvolupades pels seus homònims funcionaris de carrera
comparables al serveis de la mateixa administració i, com diu
el TJUE a les sentències de 8 de setembre de 2011, Assumptes
C-177/10, apartat 70, i de 9 de juliol de 2015, Assumpte C-
177/14, apartat 52, "l'únic element que podria diferenciar la
seva situació de la d'un empleat fix seria la naturalesa temporal
de la relació de servei que el vinculava a l'administració
ocupadora durant el compliment dels períodes de servei com a
funcionari interí".

En la mateixa línia dictamina la Sentència TJUE de 14 de
setembre de 2016: a) Ni la diferent naturalesa i objecte dels
nomenaments temporals o interins; b) Ni la diferència quant a
la seva durada i previsió de la durada del contracte d'interinitat;
c) Ni l'existència de menors requisits per al nomenament de
funcionaris interins respecte dels funcionaris de carrera (iv) ni
les possibles discriminacions en detriment del funcionaris de
carrera; no poden justificar una discriminació o desigualtat de
tracte entre els empleats públics interins i els de carrera. 
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Per què el Govern de les Illes Balears manté la
discriminació amb el personal interí de llarga durada quan la
UE ha dit que és il·legal i atempta el dret comunitari?

Palma, 25 d'abril de 2021
Ángela Pazos Arciniega

H)
RGE núm. 4245/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega,

relativa a negació dels drets relatius a les situacions
administratives i el dret a la carrera professional
horitzontal al personal interí.

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.

En aplicació de la clàusula 4 de l'Acord marc en relació
amb l'aplicació als funcionaris interins de les mateixes
condicions de treball en matèria de classes passives, situacions
administratives i carrera professional que palès que els
funcionaris interins al servei de l'administració tenen dret que
se'ls apliquin les mateixes condicions de feina que regeixen per
als seus homònims funcionaris de carrera comparables, en
relació amb el règim de classes passives, situacions
administratives (excedències, serveis especials, etc.) o carrera
professional. 

Sobre les situacions administratives cal citar les sentències
del TJUE de 20 de desembre de 2017, recaigut en aquest
mateix assumpte C158/16 contra el Principal d'Astúries i la
STS de 14 d'octubre de 2020, rec 6333/2018, que reconeixen
el dret dels funcionaris interins a la situació de serveis especials
en idèntics termes que els funcionaris de carrera comparables.
I en relació amb el dret dels interins a la carrera professional
horitzontal no hi ha qüestió, ja que el TJUE acaba de dictar la
Interlocutòria de data 22 de març de 2018, recaiguda a
l'assumpte C-315/17.

Per què continua el Govern de les Illes Balears negant
aquests drets relatius a les situacions administratives i el dret a
la carrera professional horitzontal, i és conscient el Govern de
la violació continuada dels drets laborals d'aquestes persones
que pot generar dret a indemnitzacions per danys i perjudicis?

Palma, 25 d'abril de 2021
Ángela Pazos Arciniega

I)
RGE núm. 4246/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega,

relativa a negació del dret a participar a concursos al
personal interí.

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.

Membres del parlament, els sol·licit que preguntin al
Govern si és conscient el Govern de la vulneració de la clàusula
4 de l'acord marc, annex a la Directiva 1999/70/CE, en
mantenir la discriminació consistent en la prohibició que el
personal temporal de llarga durada pugui participar en els
concursos per cobrir vacants, en els ascensos o en la promoció
professional. També és contraria a la clàusula 4 de l'Acord
marc i a la doctrina del TJUE, quant que prohibeix o exclou
totalment i absolutament que el personal temporal, com a
funcionari interí temporal, únicament per la natura temporal de
la seva relació d'ocupació, pugui participar en els concursos per
a la provisió de vacants, així com la seva exclusió radical.

Per què el Govern continua negant el dret a participar a
concursos al personal interí en idèntics termes que els
funcionaris de carrera quan el TS ho ha reconegut; és conscient
el Govern de la violació continuada dels drets laborals
d'aquestes persones, que pot generar dret a indemnització per
danys i perjudicis?

Palma, 25 d'abril de 2021
Ángela Pazos Arciniega

J)
RGE núm. 4247/21, del Sr. Pedro Rodenas Donaire,

relativa a exclusió de places ocupades per interins en frau
de llei de processos selectius convocats.

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.

A la Comissió de Funció Pública del Senat del passat
22/04/2021, el ministre de Política Territorial i Funció Pública,
Sr. Miquel Iceta, manifestà que recomanarà a totes les AAPP
excloure de les ofertes d'ocupació pública i de les seves
convocatòries, les places vacants ocupades per interins i
personal temporal en abús de la temporalitat (aquells el
nomenament dels quals ha excedit els terminis marcats a
l'article 10 de l'EBEP i sobre els quals Funció Pública de la
CAIB ha de fer una auditoria encarregada pel Ple del Parlament
el passat 09/03/2021).

Aquesta recomanació d'exclusió de places serà fins que el
Govern central decideixi quina serà la reforma legislativa
estatal a realitzar per complir amb la clàusula 5a de l'acord
marc de la Directiva europea 1999/70/CE, i no causar un
perjudici a aquests empleats públics temporals que poguessin
ser cessats per processos selectius contraris al marcat pel TJUE
a la sentència de 19/03/2020 i sense una de les dues
compensacions com a sanció que ha marcat Europa
(indemnització dissuasiva o fixesa).



5658 BOPIB núm. 99 - 30 d'abril de 2021

Complirà el Govern de les Illes Balears la recomanació del
ministre de Política Territorial i Funció Pública, d'excloure de
les ofertes d'ocupació pública, de les seves convocatòries i dels
concursos de trasllats de serveis generals, educació i sanitat, les
places ocupades per personal públic temporal (siguin
funcionaris, estatutaris o laborals) contractats en abús de la
temporalitat fins que es legisli en el sector públic una sanció
d'acord amb la clàusula 5a de l'acord marc de la Directiva
1999/70/CE i la jurisprudència del TJUE?

Palma, 25 d'abril de 2021
Pedro Rodenas Donaire

K)
RGE núm. 4248/21, del Sr. Pedro Rodenas Donaire,

relativa a incompliment del principi de no-discriminació a
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.

La clàusula 4a de l'acord marc de la Directiva 1999/70/CE,
d'aplicació directa i de l'obligat compliment, estableix que "pel
que fa a les condicions de feina, no podran tractar-se els
treballadors amb un contracte de durada determinada d'una
manera menys favorable que als treballadors fixos comparables
pel simple fet de tenir un contracte de durada determinada,. a
no ser que es justifiqui un tracte diferent per raons objectives".

Per què el Govern de les Illes Balears no aplica d'ofici la
clàusula 4a de l'acord marc de la Directiva 1999/70/CE ni la
transposa a la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i als seus decrets,
eliminant del seu articulat discriminacions cap als funcionaris
interins com la manca de reconeixement a la carrera
professional, a la consolidació de grau, a triennis, a la mobilitat
com la de concursos de trasllats o comissions de serveis, a
accedir a determinades excedències, a ajudes del fons social,
etc., quant l'article 109 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears l'habilita a això?

Palma, 25 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 28 d'abril de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4104/21 (complementada amb l'escrit RGE

núm. 4137/21), dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a compra pública
alimentària, davant la Comissió d'Economia (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la situació actual
del sector primari, agreujada especialment pel tancament de
l'hostaleria i la restauració a causa de la crisi generada per la
COVID-19.

El Reial decret 1086/2020 -pel qual es regulen i
flexibilitzen determinades condicions d'aplicació  de les
disposicions de la Unió Europea en matèria d'higiene de la
producció i de la comercialització dels productes alimentaris i
es regulen activitats excloses del seu àmbit d'aplicació- , així
com la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per millorar el
funcionament de la cadena alimentària, han de complir-se en la
Llei de contractació que regeix els plecs de condicions en els
contractes que signa el sector públic amb les empreses en
matèria d'alimentació.

El futur del sector primari i del medi ambient estan
especialment relacionats. És evident que el consum ha d'anar
lligat a la sostenibilitat, i de la mateixa forma que s'ha assumit
la reducció de l'ús de plàstics en l'alimentació com a necessària,
també ha d'incorporar-se a les polítiques de consum la
tendència a prioritzar aquells productes que redueixin al màxim
la petjada de carboni. I és des del sector públic on s'ha de
començar aquesta pràctica.

A més, la situació actual del sector primari, agreujada
especialment pel tancament de l'hostaleria i la restauració a
causa de la crisi generada per la COVID-19, fa que aquest
objectiu de reduir la petjada de carboni estigui directament
relacionat amb afavorir el consum de productes de proximitat
i, d'aquesta manera, ajudar la nostra pagesia i indústria
agroalimentària i pesquera.

D'altra banda, en un moment en el qual la necessitat de les
famílies quant a l'accés a una alimentació sana, fresca i de
qualitat és creixent a causa de les conseqüències econòmiques
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d'aquesta pandèmia global que sofrim, evitar el desaprofitament
de menjar no pot continuar sent un mantra discursiu, sinó que
ha de ser una obligació per a les administracions, com d'altra
banda marca també la Llei de la cadena alimentària.

És evident que la participació del sector és imprescindible
a l’hora de planificar i executar les actuacions que es duguin a
terme per part de l’administració pública en relació amb el
producte local.

Per tal que això sigui eficient i eficaç ha de ser de forma
ordenada i transparent, per això la necessitat, ja expressada per
part del sector, de la creació urgent de la mesa del producte
local.

Per tots aquests motius, els Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MES per Mallorca proposen la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a acordar un marc normatiu autonòmic que inclogui les
empreses del sector públic, que estableixi criteris clars quant a
la compra pública feta per aquestes i quant a la puntuació dels
plecs de condicions dels contractes en matèria d'alimentació,
amb l'objectiu de contribuir des de les institucions i tot el sector
públic de manera decidida a la reducció d'emissions de CO2, a
una alimentació sana i a evitar qualsevol desaprofitament
alimentari.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que aquest marc normatiu compleixi amb la legislació
vigent en matèria d'aplicació de la Llei de mesures per millorar
el funcionament de la cadena alimentària i que complementi al
seu torn la Llei de contractes estatal a l'hora de licitar plecs de
condicions en els contractes relatius a alimentació, de tal forma
que els preus de compra mai no estiguin per sota dels costos de
producció dels aliments, i que prevalguin els criteris ambientals
-productes de proximitat, de temporada i de qualitat
diferenciada- i socials.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, sobre la base dels objectius d'aquest marc
normatiu, un reglament o una guia de bones pràctiques en
matèria de contractació pública relacionada amb aliments per
a totes les institucions i empreses del sector públic de les Illes
Balears, que serà d'obligat compliment i que establirà les
sancions a aplicar en cas de no complir-se una vegada signat
qualsevol contracte, i que haurà d'elaborar-se d'acord també
amb la legislació vigent.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure davant la resta d'institucions insulars i
municipals l'adhesió i el compliment d'aquest marc normatiu,
així com del reglament o la guia de bones pràctiques en matèria
de contractació pública relacionada amb aliments que s'elabori.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, concretament la Conselleria d’Agricultura, a la creació
immediata de la mesa del producte local. Aquesta mesa ha estat
sol·licitada per part de tot el sector.

Palma, a 19 d'abril de 2021
Els diputats

Helena Benlloch i Bottini
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Pilar Costa i Serra
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 4139/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a ajudes per als agricultors i ramaders per
compensar les grans pèrdues ocasionades per la sequera,
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.

Existeix una gran preocupació entre la població dels pobles
del sud de Mallorca, i especialment entre els pagesos i
ramaders d’ aquests municipis, a causa dels problemes
ocasionats per la manca de pluges que s’ha donat durant aquest
any.

La producció de cereals, farratges i garba d’avena s’ha vist
greument afectada per mor de la sequera. Això ha provocat una
caiguda de les produccions de més del 70%. Tal cosa
impossibilita sostenir l’alimentació dels animals. Pràcticament
no hi ha pastures i els ensitjaments que es fan cada any, el
desembre i el gener, no s’han pogut fer o són de molt mala
qualitat. Tot plegat suposa que no hi haurà reserves per
alimentar-los o que seran mínimes.

Aquesta sequera, juntament amb la crisi que sofreix el
sector agrícola i ramader a causa de l’increment dels costos de
producció i els preus baixos a què es veu obligat el pagès a
vendre els seus productes, provoca que molts d’ells no puguin
assumir la compra d’aliments per al seu bestiar.

De fet, no sols han d’assumir la compra d’aquests aliments
-aquesta compra provoca un augment de cost a l’explotació
agrícola-, sinó que també s’ha de tenir en compte que
prèviament el pagès ha dut a terme una inversió en les seves
terres per obtenir l’aliment necessari per als seus animals.

La situació és tan extrema que els agricultors i ramaders ja
es plantegen posar en marxa una vegada més els seus pous a fi
d’esmenar aquesta problemàtica.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació a promoure ajudes perquè
aquests agricultors i ramaders puguin assumir l’alimentació
dels seus animals i així poder compensar, en part, les grans
pèrdues ocasionades per la sequera.

Palma, a 20 d'abril de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester
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El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

C)
RGE núm. 4142/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a transparència en la informació relativa a la
situació de la COVID-19, 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 Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Urgeix facilitar l'accés
als ciutadans de tota la informació relacionada amb els motius
i les justificacions sobre l'adopció de decisions en matèria de
gestió i mesures de la COVID-19 per part del Govern de les
Illes Balears.

Amb motiu de la crisi sanitària provocada per la
COVID-19, i en ares a l'adopció de mesures i decisions que
s'han adoptat per part del s'ha constituït el Comitè Autonòmic
de Gestió de Malalties Infeccioses de les Illes Balears, el
Comitè d'alerta del seguiment de la COVID-19 i la Comissió
d'experts per a la reobertura segura de les Illes Balears. A més,
el Govern de les Illes Balears ha habilitat diferents espais i
recursos a través dels quals es pot consultar informació sobre
dades, mesures, protocols i recomanacions.

Partint d'aquestes premisses, en relació amb els òrgans que
prenen decisions i que assessoren el Govern en matèria de les
diferents mesures a aplicar respecte a la COVID-19 en cada
situació, es dóna la circumstància que en data d'avui, i des d'un
primer moment, la ciutadania no ha tingut ni té accés a una
informació clara i precisa sobre l'evolució de la pandèmia i la
justificació de les decisions que s'han pres entorn d'aquesta
evolució.

D'aquesta manera, que la ciutadania tingui accés a la
documentació en la qual es detallen les mesures que afectaran
els seus drets i obligacions en un context tan canviant i complex
com l'actual, es fa ara més necessari que mai.

En virtut del que s'ha dit, urgeix implementar la informació
sobre la situació de la COVID-19 a les Illes Balears per part del
Govern, informació que es troba detallada i actualitzada en les
actes de les reunions dels diferents òrgans anteriorment
esmentats.

Per tot el que s'ha exposat, el Grup Parlamentari
Ciudadanos presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
tota la informació relativa a la gestió de la pandèmia de la
COVID-19 sigui tractada amb la màxima transparència.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que es publiquin en un lloc accessible els informes i les
actes derivats de les reunions del Comitè Autonòmic de Gestió

de Malalties Infeccioses de les Illes Balears, del Comitè d'alerta
del seguiment de la COVID-19 i de la Comissió d'experts per
a la reobertura segura de les Illes Balears, en les quals 
'especifiquin els assistents i els acords als quals s'han arribat.

Palma, a 20 d'abril de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

D)
RGE núm. 4197/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a viabilitat del sector
pesquer balear, 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 El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió pel procediment d'urgència.

La Mediterrània ha tengut històricament els índexs de
sobreexplotació pesquera més elevats de les aigües europees,
ja fa anys que tant la UE com el mateix sector pesquer apunten
cap a plans de gestió més sostenibles, prevists a la Reforma de
la Política Pesquera Comuna del Reglament (CE) 1380/2013.

Així, la Comissió Europea va aprovar el 2019 el Reglament
(UE) 2019/1022 que estableix un pla pluriennal (MAP) per a
la pesca d'arrossegament a tota la zona mediterrània occidental,
per aconseguir el rendiment màxim sostenible, establint entre
2020 a 2025 una reducció de l'esforç pesquer d'arrossegament
(nombre de dies de pesca) en un 40%, incloent-hi l’aplicació de
noves zones de veda espai-temporals i les modificacions de
mesures tècniques dels bous. El pla estableix una reducció del
10% per a 2020 i de fins al 30% entre el segon i el cinquè any.

Balears és capdavantera en la creació de reserves marines,
líder en protecció d'espais marins i compta amb un sector
pesquer receptiu que ha fet molts esforços per a ser més
sostenible i que en cap cas no s’ha tengut en compte per aplicar
la reducció pesquera, a la zona FAO GSA5 (que correspon a la
Mar Balear) d’acord amb la reducció de flota que s’ha produït
durant els darrers anys i l'enorme superfície marina protegida
de forma permanent per a la flota d’arrossegament, que supera
les 260.000 Ha.

Durant el primer any de vida del reglament, la flota va
assumir una reducció superior al 21% i no un 10% com
estableix el Reglament europeu.

Per a aquest any 2021, el Consell de Ministres, per acte
delegat de la Unió Europea, va acordar una reducció teòrica del
7,5% de l’esforç pesquer per a les barques d’arrossegament,
que a la pràctica suposa un 8,3% afegit. Aquesta nova reducció
dels dies de pesca fa perillar la viabilitat socioeconòmica del
sector i amb ella la seva continuïtat a mitjà termini.

Els pescadors de la Mediterrània han superat amb escreix el
previst al pla pluriennal establert al Reglament de la UE de
2019 i ja no poden assumir cap retall d’esforç més.
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La flota d’arrossegament a Balears ha disminuït
considerablement en els darrers anys. Actualment compta amb
una flota pesquera d’arrossegament petita -unes 34
embarcacions disseminades i distribuïdes al llarg de la costa
illenca-, i de mida molt inferior en comparació a la resta de
flotes de les comunitats autònomes de la Mediterrània, però de
gran rellevància per a l’estabilitat de les confraries, la provisió
de producte local fresc i el manteniment de les estructures
comercials del sector i de la cadena productiva.

Els pescadors de Balears consideren que s’està
desenvolupant una política massa accelerada en l’aplicació del
Reglament, que només té en compte l’aspecte mediambiental
sense tenir en compte els aspectes econòmics i socials. A més,
consideren que s’està implantant sense els corresponents
estudis científics actualitzats i, per tant, sense conèixer
l’afectació real de les mesures dutes a terme els darrers anys.

El sector pesquer balear reclama una aplicació del
Reglament més pausada i menys traumàtica per als pescadors,
que els permeti assolir el rendiment màxima sostenible (RMS)
en 2030 i no en 2025 com estableix el Reglament europeu,
evitant així el tancament d’empreses, l’amarrament definitiu de
barques i la destrucció de llocs de treball.

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

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a elaborar un Pla de viabilitat per al conjunt de la flota
mediterrània que permeti el manteniment de la modalitat de
pesca d’arrossegament.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a impulsar i liderar una proposta de reforma del
Reglament europeu (UE) 2019/1022, que regula la pesca
d’arrossegament, en el sentit d’allargar fins a l’any 2030 el
període de transició cap a l’explotació sostenible.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar la normativa que regula les jornades de
pesca per evitar discriminacions amb altres estats membres de
la UE.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a impulsar davant la Unió Europea l’actualització de les
dades sobre les espècies pesqueres de la Mediterrània
mitjançant nous estudis científics, per determinar l’impacte de
la reducció de l’esforç pesquer de forma acurada i realista.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a sol·licitar a la UE que els dies de pesca de l’any 2020
que excedeixin del 10% establert pel Reglament europeu, es
considerin com a esforç pesquer i el seu percentatge sigui
descomptat del 7,5% contemplat per a 2021.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a crear un marc d’ajuts d’acompanyament al sector pesquer que
li permeti fer el trànsit cap a la sostenibilitat mantenint la
viabilitat econòmica del sector.

Palma, 16 d'abril de 2021
Els portaveus
Catalina Pons i Salom
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 4205/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impuls a la Llei de memòria i reconeixement democràtics,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Donat que s’han
complert tres anys d’ençà l’aprovació de la Llei 2/2018, de 13
d’abril, de memòria i reconeixement democràtics; donats els
darrers esdeveniments entorn a l’aplicació de la Llei 2/2018, de
13 d’abril, de memòria i reconeixement democràtics; demanam
el procediment d’urgència a la proposició no de llei d’impuls
a la llei de memòria democràtica perquè puguem debatre la
iniciativa a la major brevetat possible dins la Comissió
d’Assumptes Institucionals.

Des de la transició, associacions i entitats de víctimes, de
memòria i Drets Humans junt amb professionals en l'àmbit de
la justícia, psicologia, història, arqueologia, periodisme i arts
escèniques, entre d’altres, han desenvolupat iniciatives i
projectes, que intentaven cobrir el buit institucional existent en
relació amb la memòria i la reparació de les víctimes de la
Guerra Civil i la dictadura franquista.

S’han complit tres anys de l’aprovació de la llei de memòria
i reconeixement democràtics de les Illes Balears, una llei per
reconèixer i garantir drets a les víctimes que varen patir
repressió durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i retre
tribut a totes les persones que han contribuït a la democràcia.

Per llei es garanteixen tota una sèrie de drets a través dels
seus títols, com són: el dret a la veritat, el dret a la memòria
democràtica, el dret a la reparació i al reconeixement i estableix
tota una sèrie de garanties de no-repetició.

En matèria al dret a la veritat, cal destacar que s’ha posat en
marxa una pàgina web institucional de memòria democràtica
del Govern, on la ciutadania pot sol·licitar informació i que
conté documentació inèdita referent a la Memòria Democràtica
de les Illes Balears.

S’han fet públics 66 informes on, entre d’altres, es poden
consultar documents com per exemple el Cens de Símbols,
Mencions i Llegendes franquistes, els Mapes de fosses de
Mallorca, Eivissa i Formentera, els mateixos informes de cada
una de les intervencions dutes a terme a Balears, tant pel
Govern com per entitats memorialistes, incloent aquells
informes antropològics respectius a la identificació de les
víctimes, documentació de gran interès, tant per als
investigadors, com per a familiars de víctimes, centres
d’educació o universitats.
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Destaca el llistat de víctimes balears als camps de extermini
nazis aprovat i publicat al mateix web per la Comissió de
Memòria i Reconeixements Democràtics l’octubre de 2019. En
aquest sentit som la primera comunitat autònoma que presenta
els noms de les víctimes esmenats i confirmats al govern central
per incloure-les als BOE.

Un avanç molt destacable també en el dret a la veritat és,
sens dubte, la cessió patrimonial al Govern del projecte ‘Totes
les Causes’, elaborat per l’Associació Memòria de Mallorca,
que conté prop de 300.000 documents, una gran majoria inèdits
i un llistat de més de 5.000 persones encausades. Actualment
s’han ja lliurat còpies de més de 200 causes que ajudaran a
desenvolupar futures investigacions i que donaran llum a la
veritat de la repressió. Som l'única comunitat autònoma que des
de la seva àrea de memòria democràtica ofereix aquest servei,
fet que ens fa pioners a tot l’Estat en matèria a l’accés a la
informació i al dret a la veritat.

Quant al llistat víctimes desaparegudes de les Illes Balears
i al llistat de víctimes empresonades que diferents investigadors
han anat aportant al Govern, constatam que el Govern està
treballant conjuntament amb els serveis jurídics per a la seva
publicació al portal web, amb el format adient perquè els camps
i informació que contenen s’ajustin a la llei de protecció de
dades contemplades a la Llei 10/2016 i es puguin oferir
adequadament a la ciutadania.

Vinculat al dret a la memòria democràtica, no podem obviar
que des de l’any passat, som la primera comunitat que ofereix
estudis universitaris de postgrau en matèria de Memòria
Democràtica. El Govern, juntament amb la Universitat de les
Illes Balears, ha creat un títol universitari pioner, propi i nou,
el d’Especialista Universitari en Polítiques i Recerca en Justícia
Transicional i Memòria Democràtica, que s’està impartint
actualment, un postgrau amb personal acadèmic de la UIB i
altres universitats espanyoles i amb experts i professionals
estrangers de reconegut prestigi que són referents en matèria de
memòria democràtica. Aquesta formació cobrirà un buit
acadèmic existent a la nostra comunitat i a tot l’Estat espanyol,
per primera vegada es podrà aprendre sobre conceptes,
principis, experiències, normativa i coneixements científics en
aquesta matèria.

Per garantir el dret de reparació és important destacar la
col·locació dels Arbres de la Memòria als llocs als quals hi va
haver fosses amb víctimes desaparegudes, que se seguiran
instal·lant. Cal destacar que el Govern de les Illes Balears
participa en el Projecte Internacional Stolpersteine, més de
75.000 Llambordes d’homenatge arreu del món, un centenar
col·locades a les Illes, dedicades a les víctimes del nazisme i el
franquisme, consultables a través del mapa virtual creat a la
pàgina web de Memòria Democràtica del Govern. Hem de
destacar que s’han instal·lat aquestes llambordes també a totes
i cada una de les dones que foren assassinades a les Illes per la
repressió franquista.

Constatam també que fa gairebé un any que el Govern ha
posat en marxa els certificats que atorguen la condició de
víctima a les persones assassinades i/o represaliades pel
franquisme, que es lliuren als seus familiars com a
reconeixement de la greu injustícia que patiren. També s’ha
creat un espai virtual d’homenatge, “El Memorial de la
Paraula”, on els familiars de les víctimes i totes aquelles

persones que vulguin recuperar i homenejar les víctimes de la
repressió feixista ho pugin fer a través de cartes, relats, vídeos
o qualsevol altre format.

Som conscients, tanmateix, que el dret a la reparació no
quedarà satisfet fins que s'anul·lin totes les sentències i
resolucions de les causes instruïdes de caràcter penal, civil i
administratiu, dictades per causes polítiques a les Illes Balears
pel règim franquista, incloent les sentències dels Consells de
Guerra, Tribunals Populars, Tribunals de Responsabilitats
Polítiques, Tribunal Especial de Repressió de la Maçoneria i el
Comunisme i Tribunal d’Ordre Públic (TOP), així com també
els expedients de depuració del magisteri. Per això celebram
l’avantprojecte de llei de memòria democràtica aprovat al
Consell de Ministres el mes de setembre passat, perquè farà
desaparèixer els antecedents penals d’aquells que varen ser
jutjats sense les mínimes garanties democràtiques per raons
polítiques.

Perquè és molta la feina feta en el desplegament d’aquesta
Llei de memòria, i en la Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la
recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil
i el franquisme, i molta la feina que resta per fer: s’han de
desenvolupar més iniciatives en els àmbits dels Arxius, de
Biblioteques, dels Museus, de la catalogació d’elements de
Memòria, i resta pendent l’elaboració d’un Pla Autonòmic de
Memòria i Reconeixement Democràtics, o  l’impuls de la
Memòria Democràtica en l’àmbit educatiu. Ens consten els
esforços fets des de la Direcció General de Memòria
Democràtica per desplegar la llei, i volem encoratjar-los per
augmentar el ritme i avançar en els àmbits en què queda treball
pendent.

Per això, els grups parlamentaris sotasignats presentam la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata la feina
desenvolupada per donar compliment a la Llei 2/2018, de 13
d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes
Balears, i a la Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació
de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el
franquisme.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir desenvolupant la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de
memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears,
especialment en els àmbits dels arxius, biblioteques, museus i
catalogació d’elements de Memòria.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir desenvolupant la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de
memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears,
especialment pel que fa a l’elaboració del Pla Autonòmic de
Memòria i Reconeixement Democràtics.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir avançant amb els projectes educatius en
matèria de Memòria Democràtica i Drets Humans com a eina
fonamental per garantir la no-repetició tal i com es constata a
l’informe A/HRC/27/56/Add.1 del relator especial sobre la
veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no-repetició de
les Nacions Unides.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir publicant i actualitzant estudis i a satisfer els
diferents drets que regula la Llei 10/2016, 13 de juny, de
desapareguts i fosses de les Illes Balears, i la Llei 2/2018, de 13
d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes
Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant la investigació i la recerca en
matèria de memòria democràtica.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant conjuntament amb els serveis
jurídics i l’agència de protecció de dades per publicar el cens
de persones desaparegudes i el cens de víctimes per a la seva
publicació al portal web, amb el format adient perquè els camps
i la informació que contenen s’ajustin a la Llei de protecció de
dades contemplades a la Llei 10/2016 i a la Llei 2/2018 i es
puguin oferir adequadament a la ciutadania dins el 2021.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a continuar amb la tramitació legislativa de la Llei de memòria
democràtica per tal de reforçar els drets a la veritat, a la justícia
i la reparació i molt concretament per la anul·lació de les
causes franquistes.

Palma, a 22 d'abril de 2021
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort

F)
RGE núm. 4226/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a donar sortida de manera àgil als aparcaments
lliures de què l'IBAVI disposa a Menorca, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
(procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: A causa de la urgència
i la falta d'aparcament als municipis, així com per alliberar de
les vies publiques la major quantitat de vehicles possible per
afavorir els vianants i els treballs de manteniment dels serveis
públics.

La problemàtica d'aparcament en els nostres municipis és
generalitzada i provoca en moltes ocasions que els residents i
visitants per falta d'aquests hagin de recórrer més distància amb
el cotxe, cercant un lloc, fins a trobar un aparcament; aquesta
circumstància fa que es generin més emissions de CO2.

El conseller de Mobilitat i Habitatge, el 29 de març de
2021, mitjançant les respostes a les Preguntes efectuades pel
Grup Parlamentari Popular mitjançant els escrits RGE núm.
8752, 8757, 8764, 8767/2020 informava del següent:

• L’IBAVI disposa de 19 places d’aparcaments a la
promoció de l’IBAVI de Es Castell, Menorca, de les
quals 7 estan llogades i 12 estan lliure.

• L’IBAVI disposa de 20 places d’aparcaments a la
promoció de l’IBAVI d’Alaior, Menorca, de les quals
6 estan llogades i 14 estan lliures.

• 8764/2020: L’IBAVI disposa de 16 places
d’aparcaments a la promoció de l’IBAVI de Ferreries,
Menorca, de les quals 16 estan llogades i 16 estan
lliures.

• 8767/2020: L’IBAVI disposa de 30 places
d’aparcaments a la promoció de l’IBAVI d'Es Mercadal,
Menorca, de les quals 1 està llogada i 3 estan lliures.

En la seva resposta ens parla de diferents vies per millorar
la gestió d'aquest bé públic, concretament:

"Dir-los també que, les places llogades no vinculades a
l'habitatge tenen uns preus que oscil·len entre els 30 i els 40
€ i els contractes estan subjectes a dret privat ja que els
aparcaments no estan subjectes a limitacions de HPO. Allò
habitual és signar els contractes per un any renovable. Les
places vinculades tenen la mateixa durada que el contracte
de lloguer de l'habitatge.
Actualment des de l'IBAVI s'estan fent les gestions
oportunes per dur a terme una oferta pública d'aparcaments,
tant en règim de venda com en règim de lloguer."

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 resoldre i efectuar, en un termini màxim de dos
mesos, les gestions oportunes per dur a terme una oferta
pública, tant en règim de venda com en règim de lloguer, dels
45 aparcaments lliures de què disposa l'IBAVI a Menorca
segons consta a la resposta efectuada a les Preguntes RGE núm.
8752, 8757, 8764 i 8767/2020.

2. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de les Illes
Balears a fer públic el seu acord en els mitjans de comunicació
de Menorca perquè els ciutadans dels municipis afectats puguin
disposar de la informació.

Palma, a 23 d'abril de 2021
El diputat
José Luis Camps i POns
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

G)
RGE núm. 4282/21, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a suport a
Helena Maleno, davant la Comissió d'Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió pel procediment d'urgència.
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Motivació del procediment d'urgència: Suport a l'activista
Helena Maleno després de denunciar que ha estat expulsada
amb violència del Marroc i demanar que acabi la seva
criminalització.

El 23 de gener de 2021, la defensora de drets humans
Helena Maleno Garzón va ser deportada i expulsada del
Marroc quan tornava d'un breu viatge de treball a Espanya. El
Marroc ha estat el país de residència d'Helena i la seva família
durant els últims vint anys. Després de ser objecte d'una
violenta i sobtada deportació, Helena es va veure obligada a
romandre unes quantes setmanes separada de la seva filla de
catorze anys i va tèmer per la seguretat de la menor mentre
romania al país que l'havia expulsat.

Helena Maleno és defensora de drets humans i fundadora
del Col·lectiu Caminant Fronteres. És experta en migració i
tràfic d'éssers humans, centrada en drets de dones i infància. La
seva labor de defensa ha permès salvar la vida de milers de
persones migrants a les nostres fronteres, tal com registra
Caminant Fronteres. Compta amb el reconeixement de l'ONU
i les principals organitzacions internacionals de drets humans,
i destaca el suport de la Relatora Especial de l'ONU sobre
execucions extrajudicials, sumàries o arbitràries i la Relatora
Especial de l'ONU sobre la situació dels defensors/es de Drets
Humans. Ha estat distingida amb més de vint premis de drets
humans nacionals i internacionals, i recentment ha estat
nomenada Doctora Honoris causa per la Universitat de les Illes
Balears.

No obstant això, la seva defensa dels migrants que volen
arribar al territori espanyol per terra o en pastera, sovint cridant
les forces de salvament d’Espanya per obtenir el seu rescat, ha
provocat el recel i la malvolença d’alguns càrrecs i funcionaris
del Ministeri de l’Interior, particularment a l’entorn de la Unitat
Central de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats
Documentals (UCRIF) de la Policia Nacional d'Espanya.

El 2012, la Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal
i Falsedat Documental (UCRIF) de la Policia Nacional va
iniciar una investigació que cercava relacionar les trucades de
Maleno als serveis de Salvament Marítim que alertaven del
naufragi de pasteres a la Mediterrània Occidental i del seu
enfonsament, amb l’únic objectiu de salvar vides, amb les
màfies de tràfic de persones, i va trametre el mateix informe o
atestat per un presumpte delicte de tràfic d'éssers humans i
afavoriment de la immigració il·legal a la Fiscalia de
l’Audiència Nacional i a la Justícia marroquina.

L'abril de 2017 la Fiscalia arxivà l'expedient i afirmà que de
l'investigat no es dedueix la comissió de cap delicte, però al
Marroc el novembre de 2017 Helena va rebre la primera citació
per comparèixer davant el Tribunal d’Apel·lació de Tànger i va
patir un llarg procés judicial, en el curs del qual va comptar
amb el suport d’entitats com la Fundació de l’Advocacia
Espanyola, Women’s Link i moltes altres, fins al seu
arxivament definitiu el març de 2019. Cal recordar que en el
procés d´investigació al qual ens referim, el Ministeri d´Interior
durant el Govern de Mariano Rajoy va col·laborar activament.

No obstant això, després d'anys de criminalització i de
l’arxivament de les causes judicials tant a Espanya com al
Marroc, les violències contra ella i la seva família no han
cessat. Els intents de fer-la callar i que posés fi al seu treball de

defensa dels drets humans s’han traduït en un assetjament
continu. Segons manifesta, des d'abril de 2020 ha sofert un total
de trenta-set atacs, amenaces de mort, lesions, seguiments,
vigilància policial, escoltes telefòniques i dos assalts a
l'habitatge de la família, fins arribar a la seva deportació, amb
el rerafons de la connivència entre les autoritats marroquines i
alguns membres de les forces policials espanyoles.

Després de la deportació, tot i les gestions realitzades per
ser restituïda a la seva residència al Marroc, on ha deixat la
casa amb totes les seves pertinences i per obtenir protecció per
a ella i els seus fills, han estat sistemàticament rebutjades.

Aquestes actuacions s’emmarquen en un context europeu
d’assetjament generalitzat i criminalització dels defensors dels
drets humans de les persones migrants a la Mediterrània, que
s’ha traduït també en denegacions de desembarcament de
migrants i actuacions judicials contra Open Arms i altres
organitzacions no governamentals similars a diversos països.

La criminalització de la defensa dels drets humans significa
un retrocés democràtic. Defensar Helena Maleno és defensar
totes les persones i col·lectius que dia a dia vetllen pels drets de
les persones migrants.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignats presenten
la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears:

1. Condemna les polítiques de qualsevol país que suposin una
violació dels drets humans i la persecució i repressió de les
defensores i defensors dels drets humans.

2. Reconeix el treball d´Helena Maleno com a defensora de
drets humans i l'impacte positiu de la seva labor per a la
democràcia i l'estat de dret.

3. Insta el Ministeri d´Interior espanyol i el Govern del Marroc
al cessament de la criminalització d´Helena Maleno i a la
depuració de responsabilitats en les institucions pertinents per
a la no-repetició d'accions persecutòries contra la seva persona.

4. Insta el Ministeri d´Interior espanyol i el Govern del Marroc
a la protecció d'Helena Maleno i de la seva família, permetent
l'exercici de la seva legítima labor de defensa de drets humans.

5. Demana al Ministeri d´Interior espanyol la reparació dels
innombrables danys instigats contra la defensora i la seva
família.

Palma, a 21 d'abril de 2021
Les diputades
Cristina Mayor i Abad
Patrícia Font i Marbán
Sílvia Tur i Ribas
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Castells i Baró
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H)
RGE núm. 4283/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a defensa de l'entitat
menor de Palmanyola, 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 El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

Les entitats locals menors (ELM) són una figura
administrativa que es remunta al segle XIX. Es tracta
d’autèntiques entitats locals, dotades de personalitat jurídica
que troben el seu fonament a assumir competències mitjançant
la descentralització de l’exercici d’aquestes.

La creació de l'ens que representa els veïns de Palmanyola,
nucli residencial situat a mig camí entre els municipis de Palma
i Bunyola, però pertanyent a aquest últim terme municipal,
data, oficialment, de 1985 i és l’única que existeix a tota
Balears.

Aquesta entitat es va constituir fa 36 anys per acostar la
gestió municipal als residents de Palmanyola descontents amb
el manteniment deficient de l’antiga urbanització per part de
l’Ajuntament de Bunyola.

Palmanyola va experimentar un espectacular auge
demogràfic a partir de finals dels anys setanta i principis dels
vuitanta. Actualment, hi resideixen 3.000 persones, 2.100
empadronades, del total de 7.000 habitants que té el terme
municipal de Bunyola.

Segons s’estableix a l’article 53 de la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
l’Entitat Local Menor de Palmanyola té la condició d’ens local
amb plena capacitat i personalitat jurídica independent per al
compliment dels seus propis fins. I continua dient l’article 53
a l'apartat segon, que l'Ajuntament garantirà (en imperatiu) a les
entitats locals menors que no disminueixi la qualitat dels
serveis que es prestin en el seu àmbit territorial, amb l'aportació
dels ingressos que siguin necessaris, a càrrec del pressupost
municipal, per al compliment de les seves funcions i l'exercici
de les seves competències.

Conclou l’article 53 assenyalant a l'apartat tercer, que
l'Ajuntament atribuirà (en imperatiu) a les entitats locals
menors, d'acord amb el seu nombre d'habitants i a càrrec del
pressupost municipal, la dotació de recursos adequats per a
l'exercici de les competències transferides, així com les
inversions necessàries d'acord amb el que es determini
reglamentàriament.

L’ELM de Palmanyola considera que l'Ajuntament de
Bunyola incompleix aquest article 53 perquè no ha dotat dels
recursos necessaris l’ELM, a la vegada que es nega a
desenvolupar i negociar un reglament que determini els
recursos adequats per a l’exercici de les competències
transferides i les inversions necessàries. Davant aquesta
negativa de l’Ajuntament de Bunyola, aquest reglament hauria
de ser redactat i aprovat pel Govern de les Illes Balears, ja que
la regulació de les entitats locals menors correspon a la

comunitat autònoma, sempre respectant els preceptes de la
normativa bàsica estatal.

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

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears reconeix la continuïtat
de l’ELM de Palmanyola en base a la bona gestió realitzada
durant tots aquests anys millorant les infraestructures, els
serveis i apropant l’administració als ciutadans de l’entitat
menor.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un reglament que reculli i disposi el
finançament de l'entitat local menor, la seva participació en els
ingressos del municipi i la part corresponent dels ingressos que
li puguin correspondre, les competències i la delimitació.

Palma, 26 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu
Josep Melià i Ques

I)
RGE núm. 4284/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
programes de mentoria a educació secundària, davant la
Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.

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

Els estudiants d‘educació secundària que es troben en
situació de risc d’abandonament o fracàs escolar es poden
beneficiar d’una relació de mentoria que els ajudi durant aquest
període de transició que és l’adolescència. Diversos estudis de
recerca destaquen els beneficis dels programes de mentoria tant
per als mentors com per als estudiants als quals va dirigit el
programa. Es tracta de programes que tenen una creixent
popularitat ja a l’entorn de l’educació superior, emmirallant-se
en accions iniciades dins el sector empresarial.

De fet existeixen precedents d’aquest tipus d’actuacions a
les Illes Balears a l’educació superior.

Diverses empreses de les Illes Balears han participat ja en
set edicions d’un projecte de responsabilitat social corporativa
anomenat “Projecte Coach” impulsat per la Fundació Exit,
entitat sense ànim de lucre d’àmbit nacional, i coordinat per la
consultoria Go Consulting a l’illa de Mallorca. El programa
s’adreça a joves d’entre 16 i 19 anys que cursen FP bàsica i es
troben en situació de vulnerabilitat social i risc
d’abandonament escolar, els quals reben sis sessions formatives
per part dels voluntaris corporatius que transmeten els seus
coneixements del món empresarial i ajudes per reflexionar en
la seva vocació; tot plegat amb l’objectiu que els joves
entenguin la importància de la formació per accedir al mercat



5666 BOPIB núm. 99 - 30 d'abril de 2021

laboral i, per tant, continuïn estudiant. Els voluntaris, per altra
banda, reben també formació per a la realització del projecte i
activen competències de comunicació intergeneracional i
intercultural, atenció a la diversitat, lideratge i compromís
social. Segons dades de 2017-2018, un any després de finalitzar
el projecte, el 76% dels joves va continuar formant-se i el 99%
valora positivament la participació de l’empresa.

Els resultats no són cap sorpresa, existeix àmplia evidència
científica disponible que avala l’èxit dels programes de
mentoria. L’alumnat diana rep encoratjament i suport alhora
que aprèn de les experiències alienes, desenvolupa estratègies
per tractar problemàtiques tant personals com acadèmiques i
obté un coneixement valuós de les següents etapes que
afrontarà en el seu procés educatiu. Els mentors, per altra banda
i com s’ha dit, poden desenvolupar una sèrie d’habilitats com
el lideratge, habilitats personals i de comunicació, millora del
seu currículum i ocupabilitat alhora que se senten realitzats i
experimenten un creixement a nivell personal.

Un programa de mentoria suposa per tant una ocasió de
proporcionar als estudiants de secundària, especialment a
aquells en risc de no completar o continuar els seus estudis,
oportunitats per desenvolupar capacitats i adquirir eines, com
són la resiliència, la perseverança i la determinació, que els
permetin solucionar problemes i resoldre reptes així com
assumir la responsabilitat del seu procés d’aprenentatge i les
seves decisions. Tot plegat els pot ajudar a afrontar els canvis
socials i emocionals que tenen lloc durant aquesta etapa de la
seva vida i els ajudi a desenvolupar-se com a adults
responsables.

La recerca disponible sobre programes de mentoria
suggereix que els programes que se centren a construir
relacions fortes i significatives entre mentors i alumnat diana
poden tenir el major benefici pels adolescents, i que aquells que
contemplen objectius específics per als mentors són també els
de més èxit. Les relacions que se centren a construir una relació
de suport entre el mentor i l’alumnat diana i establir autonomia
i connexió emocional per a l’alumnat poden proporcionar
major benefici per als estudiants en situació de risc durant
l’adolescència.

L’alumnat que cursa el Màster en Formació del Professorat
realitza pràctiques a centres de secundària es troba en una fase
formativa i l’experiència de ser mentor pot resultar-li molt
profitosa. Encoratjar el professorat a oferir mentoria com a
alternativa a un determinat nombre d’hores lectives pot ser una
altra manera d’assegurar la implicació amb el programa. La
literatura especialitzada mostra que la mentoria té impacte
acadèmic i aconsegueix involucrar alumnat que prèviament no
estava interessat a aprendre. Les relacions de mentoria que són
informals, flexibles, orientades a escoltar i guiades per
l’alumnat ajuden a preparar també els estudiants per a la seva
vida més enllà de l’aula i encoratgen el estudiants a no
abandonar i continuar en un programa d’educació superior,
incloent la universitat. Nombrosos autors estan d’acord que
millora les qualificacions obtingudes pels estudiants, augmenta
l’assistència a classes i redueix la taxa de fracàs escolar. Els
estudiants amb necessitats educatives especials que reben
mentoria també tenen més probabilitats de cursar un programa
d’educació superior. Quan els estudiants senten que són
importants per al seu professorat creix el seu nivell de
motivació acadèmica.

Finalment, aquest increment de motivació és l’esperança i
l'expectativa dels programes de mentoria que se centren en el
procés i no únicament en els resultats. Proporcionar
oportunitats als joves adolescents per aprendre d’aquells
membres de la seva comunitats amb els quals se senten
còmodes compartint els seus reptes i èxits pot empoderar els
estudiants de secundària i ajudar-los a desenvolupar les eines
i el saber que necessiten per a la seva vida actual i futura.

Per tot això els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar un programa de mentoria destinat a
l’alumnat d’educació secundària i molt especialment a
l’alumnat en risc d’abandonament escolar per tal de fomentar
vocacions i encoratjar l’alumnat a seguir amb la seva formació
per tal d’augmentar la taxa de joves amb estudis superiors. En
cap cas aquest programa no ha de venir a substituir la tasca que
ja realitzen els professionals en aquest àmbit.

Palma, a 26 d'abril de 2021
Els diputats
Carles Bona Casas
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

J)
RGE núm. 4285/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
programes de mentoria universitària, davant la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura.

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

La construcció d’una economia del coneixement es pot
veure frenada per un baix assoliment educacional de la
població. Segons el programa de valoració de competències
adultes (PIAAC), existeix una notable diferència entre Espanya
i la resta de països de la UE en capacitats relacionades amb el
coneixement. En el cas de les Illes Balears, i segons dades de
l’enquesta de població activa, el percentatge de població de 16
o més anys amb estudis d’educació superior ha passat del
22,5% el tercer trimestre del 2015 a un 29,6% el quart trimestre
del 2020. En el període que comprèn l’acció d’aquest govern
s’ha experimentat per tant un important creixement que a més
s’ha realitzat a un ritme superior al de la mitjana estatal.
Malgrat això cal reincidir en aquesta línia ascendent i donar un
impuls en el cas del nombre d’estudiants entre 18 i 24 anys que
cursen ensenyaments universitaris, que a les Illes Balears
representen únicament el 10,6% de la població total d’aquesta
mateixa edat (dades i xifres del sistema universitari espanyol,
publicació 2019-2020). A aquest fet cal sumar les dades de
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l’anuari de l’educació de Balears del 2020, que indiquen que el
curs 2015-2016 un 27,2% del estudiants de primer curs
universitari va abandonar els estudis i un 35% va abandonar la
carrera abans d’hora.

Als factors socials, econòmics i familiars que generalment
envolten l’abandonament escolar fins ara hi hem hagut d’afegir
l’atracció d’un mercat laboral que proporcionava diners de
forma ràpida sense un excessiu nivell de formació. Amb la
nova situació econòmica post-pandèmia i l’oportunitat
transformadora que proporcionen els fons europeus, existeix
una clara ocasió de realitzar accions destinades a revertir
aquesta situació com és l’atenció personalitzada a l’alumnat
mitjançant programes de mentoria; ja que la recerca ha mostrat
que els programes de mentoria tenen un efecte positiu en la
transició dels estudiants a la universitat així com en la seva
retenció.

La Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears
actualment col·labora amb la Universitat de les Illes Balears en
la realització del programa d’enriquiment extracurricular
MENTORiment a través del Programa d’atenció a les Altes
Capacitats Intel·lectuals (PACIS). El programa està orientat a
l’alumnat identificat amb altes capacitats intel·lectuals de tercer
i quart curs d’ESO, de batxillerat i d’FP de grau mitjà i superior
dels centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
Per a l’alumnat procedent de Menorca, Eivissa i Formentera hi
haurà la possibilitat de gaudir d’ajudes per al transport de
l’estudiant i un/una acompanyant en cas de ser menor d’edat. El
programa té per objectiu incentivar les vocacions professionals
universitàries per mitjà de l’experimentació i l’ús del mètode
científic, en un moment en què necessiten informació per
orientar el seu futur i és impartit majoritàriament per personal
de la universitat i alguns alumnes.

Emperò, per tal d’aconseguir una taxa d’èxit superior en la
finalització dels estudis, podria ser profitós iniciar un programa
de mentoria destinat a l'estudiant de primer curs, un programa
que permeti interaccionar verticalment als estudiants amb el
professorat acadèmic i horitzontalment amb alumnat que està
finalitzant els estudis amb èxit. Els mentors acadèmics
promouen les relacions entre el professorat i els estudiants,
proporcionen exemples positius a seguir, proporcionen consells
de com avançar en la carrera dels estudiants i els ajuden quan
tenen dificultats acadèmiques. Per altra banda, la mentoria
entre iguals, entre estudiants, proporciona suport emocional,
empatia i amistat.

Els estudis mostren que un factor crític per assegurar el
compromís i la satisfacció de qui rep la mentoria és la
possibilitat d’escollir mentor. També resulta important que es
proporcionin sessions de formació perquè els participants es
familiaritzin amb el programa de mentoria i entenguin millor
els requeriments. Finalment, els resultats dels estudis realitzats
fins ara mostren també que mantenir una certa freqüència les
reunions entre mentors i estudiants de primer curs (tres
reunions durant una sessió de dotze setmanes) facilita el
desenvolupament de relacions de mentoria positives.

En general, els resultats que mostra la literatura
especialitzada encaixen amb la el model d’integració de
l’estudiant de Vincent Tinto, desenvolupat el 1975 en base a
institucions educatives d’Estats Units, el qual teoritza que els
estudiants que assoleixen una integració social i intel·lectual,

tenen majors probabilitats de romandre a la institució
educativa. Si els beneficis de romandre a la institució són
percebuts pels estudiants com a majors que els costos personals
(esforç i dedicació entre altres), llavors aquests romandran a la
institució. Alternativament, si es reconeixen altres activitats
com a font de majors recompenses, l’estudiant tendirà a
abandonar.

Així mateix, el model també reconeix, en sentit ampli, que
la trajectòria d’interaccions de la persona amb els sistemes
acadèmic i social de la universitat pot derivar en el seu
allunyament de la institució.

La Universitat de les Illes Balears ha inclòs recentment, en
el marc del seu programa d'alumnes col·laboradors, l’alumne
col·laborador de tipus C destinat a tasques de tutoria entre
iguals.

Emperò, probablement per la situació de pandèmia en què
ens trobam, no ha obtingut de moment un elevat grau de
participació en aquestes tasques per part de l’alumnat.

Per tot això els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i la Universitat de les Illes Balears a impulsar i donar
visibilitat a un programa de mentoria destinat a l’alumnat de
nou ingrés per tal de disminuir la taxa d’abandonament de
primer any. En cap cas aquest programa no ha de venir a
substituir la tasca que ja realitzen els professionals en aquest
àmbit.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i la Universitat de les Illes Balears a formar els mentors
del programa de mentoria mencionat en el punt anterior en la
realització de la seva tasca, incloent la participació com a
mentors tant de personal docent i investigador, per tal
d’encoratjar vocacions; com d’alumnat que finalitza els estudis
amb èxit, per tal de realitzar una mentoria entre iguals
complementària.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i la Universitat de les Illes Balears a permetre, en la
mesura del possible, que els estudiants de primer any
participants del programa de mentoria mencionat en el primer
punt puguin triar els seus mentors, especialment en el cas del
professorat mentor, per tal d’augmentar el nivell de compromís
i satisfacció dels participants; així i com garantir que les
sessions de mentoria es realitzen amb una freqüència suficient.

Palma, a 26 d'abril de 2021
Els diputats
Carles Bona Casas
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 5627/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a incorporació de recursos al centre
d'atenció de cridades 061.

Els recursos que s’han incorporat al 061 més importants és
la contractació de 60 persones i l’obertura de 12 noves línies
telefòniques.

Palma, 6 d’abril de 2021
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 7517/20, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes de rehabilitació d'habitatges lliures dels anys
2016 a 2019.

El total de projectes presentats davant l’IBAVI per a
incorporar al programa de rehabilitació d’habitatge lliure és de
85, de les quals, finalment, se n’han condicionat 4. El
desglossament d’aquests habitatges i els motius d’acceptació o
renúncia correspon als desglossament següent:
• 4   habitatges acceptats i condicionats
• 14 habitatges acceptats per part de l’IBAVI i sense resposta

per part del propietari
• 8   habitatges retirats del programa per part del propietari
• 50 habitatges amb informe negatiu
• 19 habitatges no avaluats
• 85 habitatges en total (77 Mallorca, 4 Menorca, 4 Eivissa)

Palma, 23 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 8752, 8757, 8764 i 8767/20,
del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a places d'aparcament de l'IBAVI a Es
Castells, Alaior, Ferreries i Es Mercadal.

• 8752/20: 7 places llogades i 12 lliures.
• 8753/20: 6 places llogades i 14 lliures.
• 8764/20: 16 places llogades i 16 lliures.
• 8767/20: 1 plaça llogada i 3 lliures.

Dir-los també que, les places llogades no vinculades a
l’habitatge tenen uns preus que oscil·len entre els 30 i els 40€
i els contractes estan subjectes a dret privat ja que els
aparcament no estan subjectes a limitacions d’HPO. Allò
habitual és signar els contractes per un any renovable. Les
places vinculades tenen la mateixa durada que el contracte de
lloguer de l’habitatge.

Actualment, des de l’IBAVI s’estan fent les gestions
oportunes per dur a terme una oferta pública d’aparcaments,
tant en règim de venda com en règim de lloguer.

Palma, 29 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 8761/20, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
places d'aparcament de l'IBAVI a Ciutadella.

A la promoció de Ciutadella l’IBAVI disposa de 49 places
d’aparcament (38 buides i 11 llogades). La xifra de 70 places
no és correcta perquè inclou aparcaments vinculats a habitatges
ja venuts.

Les 11 places ja llogades tenen uns preus que oscil·len entre
els 30 i els 40€ i els contractes estan subjectes a dret privat ja
que els aparcaments no estan subjectes a limitacions d’HPO.
Allò habitual és signar els contractes per un any renovable.

Palma, 23 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 9045/20, del diputat Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a remodelació de les oficines de l'IBAVI
a Palma.

L’edifici va ser construït amb llicència municipal d’obres
sobre un projecte de l’any 2001. Arran del temps transcorregut
des de la seva construcció, es pateixen nombroses deficiències
de caràcter normatiu, de distribució i d’instal·lacions. Aquestes
deficiències tenen com a conseqüència elevats consums
energètics i la reducció del confort en el seu ús, que redunden
en un empitjorament del rendiment de la qualitat de vida de les
treballadores i els treballadors.

L’última reforma duta a terme fou l’any 2012, quan es
destinaren dos habitatges de la planta primera com a arxiu,
denotant llavors ha la manca d’espai de les oficines. Aquest
nou ús va haver d’invertir-se per incomplir la normativa vigent
en matèria d’habitatge públic protegit. A més a més, la recent
situació d’alarma provocada per la pandèmia de la COVID-19
exigeix la implementació de mesures per garantir les
condicions de total seguretat per a les treballadores i els
treballadors; i visitants. A banda de les mesures d’higiene
personal, aquestes exigències impliquen modificacions a
l’àmbit físic de l’entorn de treball. Una de les principals
mesures adoptades en aquest sentit és l’eliminació dels
despatxos de les diferents direccions i la reducció substancial
del de gerència, per tal d’ampliar la superfície de treball de les
treballadores i els treballadors, i poder garantir tant la distància
de seguretat entre els punts de feina, com el nombre suficient
de sales equipades per poder realitzar reunions presencials o
digitals. Per aquestes raons, es preveu la reforma de tota la
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superfície de les oficines amb una sèrie de mesures destinades
a prevenir i evitar la propagació de la COVID-19, la millora del
rendiment energètic, l’actualització de la normativa d’aplicació
i la millora del confort ambiental dels treballadors.

Palma, 23 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 9578/20, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reunions mantingudes per impulsar el control de
preus dels vols.

A finals de la passada legislatura, en data 7 de desembre de
2018, es va remetre a la Direcció General d’Aviació Civil carta
en què se sol·licitava l’estudi dels nivells tarifaris dels serveis
de transport aeri de passatgers de totes les rutes que
connectaven aeroports de les Illes Balears amb l’Estat
espanyol. A més es va demanar que s’establissin Obligacions
de Servei Públic en aquestes rutes per oferir unes tarifes
màximes als usuaris amb l’objectiu d’evitar que suportessin
preus excessius.

Des de la Direcció General de transport marítim i aeri, sent
conscients de la necessitat d’establir un preu màxim en totes les
rutes entre les Illes Balears i en l’àmbit estatal, hem mantingut
les següents reunions:

- 23 de gener de 2019: reunió de la Comissió Mixta de
Seguiment de rutes OSP de les Illes Balears, amb el director
general Raúl Medina i el subdirector general David Benito, de
la Direcció General d’Aviació Civil.

- 5 de juny de 2020: videoconferència amb Mª José Rallo del
Olmo, secretaria general de Transports i Mobilitat, del
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

- 28 de juliol de 2020: Videoconferència. Reunió bilateral entre
el Govern; hi assisteix el conseller i el Ministre de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana.

- 30 de juliol de 2020: Videoconferència Mª José Rallo i el
conseller de Mobilitat i Habitatge.

- 21 d’octubre de 2020: reunió de la Comissió Mixta de
Seguiment de rutes OSP de les Illes Balears, amb el director
general Raúl Medina i el subdirector general David Benito, de
la Direcció General d’Aviació Civil.

- 15 de gener de 2021: Videoconferència Mª José Rallo i el
conseller de Mobilitat i Habitatge.

- 2 de març de 2021: Videoconferència amb la DG d’Aviació
Civil, amb el subdirector general d’Aviació Civil, David
Benito.

Palma, 23 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
G)

A les Preguntes RGE núm. 10365, 10366, 13664 i
13666/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives
a nombre de reunions i nombre de sol·licitud de reunions
del Comitè de rutes aèries celebrades al llarg de 2020, a
nombre de pics al llarg de 2020 que el Govern balear ha
sol·licitat la reunió del Comitè de rutes aèries i a sol·licituds
de reunions del Govern balear amb el Govern central
perquè hi hagi cogestió entre ambdues administracions en
relació amb els aeroports balears.

A causa de la situació d’excepcionalitat derivada de la
COVID-19 i la consegüent restricció de mobilitat, durant el
2020 no s’ha convocat la comissió de rutes aèries. El motiu
d’aquesta decisió és que l’objecte d’aquestes reunions és
planificar a curt i mitjà termini la connectivitat aèria de les Illes
Balears amb altres destinacions. Des del Govern de les Illes
Balear s’ha treballat per fer complir les OSP i assegurar que els
ciutadans d’aquestes illes poguessin tenir garantit el dret a la
mobilitat dins de les restriccions sanitàries.

La intenció és que una vegada es reprenguin la normativa
en la mobilitat i s’aixequin les restriccions, encara avui vigents,
es reprengui el normal funcionament d’aquest comitè de rutes.

Palma, 23 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 11204/20, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estat d'execució de lñes partides econòmiques de
cadascuna de les obres licitades per construir habitatges
d'HPO a Mallorca els anys 2016 a 2020.

L’estat d’execució de les promocions d’obra nova dels
habitatges de protecció oficial a Mallorca, acotant les dades
dels imports corresponents a promocions immobiliàries (obra
nova) és el següent:

Promocions 2016 d’obra nova: -

Promocions 2017 d’obra nova: 
Pressupost: 1.028.825€
Executat: 31/12/2017: 47.531,79€

Promocions 2018 d’obra nova: 
Pressupost: 6.874.871,20€
Executat: 31/12/2017: 334.280,32€

Promocions 2019 d’obra nova: 
Pressupost: 21.037.582,00€
Executat: 31/12/2019: 1.358.661,47€

Promocions 2020 d’obra nova: 
Pressupost: 26.518.512,24€
Executat: 31/12/2019: 3.805.086,12€

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-050.pdf#page=89
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-056.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=51
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=51
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-059.pdf#page=12


5670 BOPIB núm. 99 - 30 d'abril de 2021

Palma, 11 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 11563/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a personal destinat a resposta
telefònica de les cridades al servei d'atenció mèdica urgent
061 de les Illes Balears.

El nombre de persones destinades a l’atenció telefònica de
les cridades dels usuaris al Servei 061 des de l’1 de gener al 14
d’agost són 109.

La consellera de Salut
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 13793/20, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estat d'execució de la construcció d'una escala
que comuniqui el moll de ribera nord del port interior de
Ciutadella amb l'aparcament situat a dalt.

Aquesta actuació està actualment en execució amb previsió
de finalització el mes de juny de 2021.

Palma, 8 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 13794/20, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estat d'execució de l'adaptació i millora de
l'Estació Marítima a Ciutadella.

El pressupost de l’any 2020 contemplava únicament la
redacció del projecte d’ampliació de l’estació marítima del port
de Son Blanc. Per la declaració de l’estat d’alarma no es va
poder iniciar la licitació d’aquesta actuació. Al llarg d’aquests
anys es reprendrà la licitació de la redacció d’aquest projecte.

Palma, 9 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 13795/20, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estat d'execució de la reparació i la rehabilitació
del pont de la colàrsega.

Aquesta actuació estava prevista dur-la a terme durant l’any
2020, no obstant això, per a la seva licitació era preceptiu

comptar amb l’informe municipal i de la comissió de patrimoni.
Aquests informes varen sofrir un important retard per part de
les administracions competents per causa de la pandèmia de la
COVID-19.

Actualment, la previsió és que aquestes obres es puguin
iniciar després de la temporada d’estiu i que finalitzin abans de
finals d’any.

Palma, 8 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 13796/20, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estat d'execució de la dotació de pèrgoles amb
plaques solars per a autoconsum a diversos ports de gestió
directa per a la instal·lació de punts de recàrrega per a
vehicles elèctrics al port interior de Ciutadella.

Aquest projecte està paralitzat donat que la normativa
municipal, en aquest moments, no permet la realització
d’actuacions d’aquest tipus, ja que aquest solar no és
actualment zona portuària al planejament municipal, sinó zona
verda, on la normativa no permet la instal·lació de pèrgoles. A
la modificació de planejament municipal que està tramitant
l’Ajuntament de Ciutadella es preveu la classificació com a
aparcament d’aquesta zona.

Un cop aquesta reclassificació sigui aprovada, Ports IB
podrà continuar amb la tramitació del projecte.

Palma, 8 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 13844/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a sol·licitants i beneficiaris de la
Renda Social Garantida RESOGA des de la seva
implementació a les Illes Balears.

En aquesta data hi figuren 42 sol·licituds, totes elles amb
esmenes de requeriment de documentació, per aquest motiu no
hi havia sol·licituds denegades ni pressupost executat.

Palma, 28 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez
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Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 13845/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital
a les Illes Balears.

A 31 d’agost:
• Nombre de sol·licituds d’IMV presentades: no disposam

d’aquesta dada.
• Nombre de sol·licituds d’IMV tramitades: 1.118.
• Nombre de sol·licituds d’IMV concedides: 621.
• Nombre de sol·licituds d’IMV denegades: 497.

Palma, 28 de gener de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 13900/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a coneixement del Govern de les Illes
Balears del nombre de convenis que s'han firmat dels
prevists a la disposició addicional cinquena del Decret llei
3/2020.

La disposició addicional cinquena del decret llei 3/2020 fa
referència al tema de col·laboració dels col·legis professionals
en agilitació administrativa. La Conselleria de Mobilitat i
Habitatge no coneix aquests convenis perquè el Govern de les
Illes Balears no hi participa. Qui pot disposar d’aquestes dades
és la FELIB o els col·legis.

Palma, 22 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 14119/20, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a impacte de la concessió administrativa per a
l'ocupació del varador del port de Ciutadella per a la
subsistència de la flota d'embarcacions clàssiques.

Els serveis que presten actualment no es veuen modificats,
de fet és important recordar que la limitació dels serveis que la
nova concessionària podrà prestar en exclusivitat permetrà que
altres empreses autoritzades del sector puguin fer feines a
l’escar, amb unes instal·lacions a l’abast de tots els mestre
d’aixa, artesans o empreses de reparació d’embarcacions
autoritzades.

Palma, 8 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 15087/20, de la diputada
María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fons rebuts per Balears de la
Conferència Sectorial d'Ocupació en els anys 2018, 2019 i
2020.

Data Conferència Sectorial Fons recaptats
17 d’abril de 2018 46.042.109,00€
25 de juliol de 2018   1.597.238,00€
21 de febrer de 2019 45.257.380,00€
18 de juliol de 2019   6.021.714,00€
19 de novembre de 2019      322.723,86€
1 d’abril de 2020  22.985.008,07€
30 de setembre de 2020  23.814.604,05€

Palma, 2 de març de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 15192/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures en relació amb l'emancipació
juvenil.

L’emancipació juvenil s’ha d’entendre des d’un punt de
vista transversal ja que afecta totes les facetes de la vida d’una
persona jove (treball, habitatge, salut mental, etc.). És per això
que les mesures en relació amb l’emancipació juvenil es prenen
des de diverses direccions generals del Govern. Des de la
Direcció General de Joventut, i en concret des de l’IBJOVE
mitjançant l’Observatori de la Joventut, s’analitza i s’analitzarà
la situació del jovent illenc en matèria d’emancipació per poder
saber on incidir més en aquestes mesures. Amb tot, són els
consells insulars les institucions que tenen encarregat
l’establiment de programes i accions que facilitin l’autonomia
personal i l’emancipació, amb el suport oportú de
l’administració autonòmica. La política està emmarcada en el
Pla de Reactivació de les Illes Balears, hi ha diverses mesures
que han d’ajudar a l’emancipació juvenil, com són el nou pla
estratègic per a l’autoocupació i foment de l’emprenedoria
2021-2024 o l’estratègia integral de formació professional
2021-2024 i l’impuls de la formació dual ocupacional; així
mateix també el Pla d’Accés a l’habitatge té en compte les
necessitats de les persones joves pel que fa a la necessitat
d’accedir a habitatges propis o llogats, per la qual cosa també
existeixen ajudes per aquest concepte.

També destacar les accions realitzades amb menors
extutelats, on des de la implementació del programa per part de
la Conselleria d’Afers Socials i Esports s’ha atès a la xarxa a
1083 usuaris, s’ha passat de 36 perceptors de renda
d’emancipació el 2016 a 330 el 2020, s’ha passat de 45 usuaris
del servei d’habitatge el 2017 a 142 el 2020 i de 110 usuaris
del servei d’acompanyament el 2017 a 210 el 2020.

Palma, 11 de febrer de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez
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Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 15197/20, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajudes als joves que s'acaben
d'emancipar.

L’emancipació juvenil s’ha d’entendre des d’un punt de
vista transversal ja que afecta totes les facetes de la vida d’una
persona jove (treball, habitatge, salut mental, etc.). És per això
que les mesures en relació amb l’emancipació juvenil es prenen
des de diverses direccions generals del Govern (com per
exemple, les ajudes al lloguer per a joves que es donen des de
la DG d’Habitatge; o el programa de garantia juvenil del
SOIB).

La xarxa d’emancipació de joves extutelats dona una
garantia d’ingressos, habitatges supervisats i acompanyament
tècnic al sector de població jove més vulnerable per encarar el
seu procés d’emancipació.

Destacar les accions realitzades amb aquests menors, on des
de la implementació del programa per part de la Conselleria
d’Afers Socials i Esports s’ha atès a la xarxa a 1083 usuaris,
s’ha passat de 36 perceptors de renda d’emancipació el 2016 a
330 el 2020, s’ha passat de 45 usuaris del servei d’habitatge el
2017 a 142 el 2020 i de 110 usuaris del servei
d’acompanyament el 2017 a 210 el 2020.

Palma, 11 de febrer de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 15288/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a modificacions de convocatòries de
subvencions, convenis instrumentals, subvencions directes
durant l'exercici pressupostari 2020 corresponents a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.

La convocatòria extraordinària per a l’any 2020 d’ajuts a la
micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears
per cobrir els interessos i el cost de l’aval d’ISBA, SGR,
d’operacions de finançament de liquiditat per mitigar el
possible impacte de l’escenari de contenció reforçada del Reial
decret 463/2020, de 14 de març, que es va aprovar per
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de
25 de març de 2020 (BOIB núm. 45, de 28 de març), s’ha
modificat aquestes cinc vegades:

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
de 7 d’abril de 2020 de modificació de l’apartat 3 i el punt 6 de
l’apartat 9 de l’annex 1 de la Resolució de la Consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de març de 2020 per la
qual s’aprova la convocatòria extraordinària per a l’any 2020
d’ajuts a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les
Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l’aval d’ISBA,
SGR, d’operacions de finançament de liquiditat per mitigar el
possible impacte de l’escenari de contenció reforçada del Reial
decret 463/2020, de 14 de març (BOIB núm. 54, de 9 d’abril).

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
de 30 d’abril de 2020 de modificació dels apartats 1 (segon
paràgraf) 3, 8 i 11 dels punts 6 de l’apartat 9 i 3 de l’apartat 13
de l’annex 1 de la Resolució de la Consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors de 25 de març de 2020 per la qual s’aprova
la convocatòria extraordinària per a l’any 2020 d’ajuts a la
micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears
per cobrir els interessos i el cost de l’aval d’ISBA, SGR,
d’operacions de finançament de liquiditat per mitigar el
possible impacte de l’escenari de contenció reforçada del Reial
decret 463/2020, de 14 de març (BOIB núm. 71, de 5 de maig).

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
de 9 de juliol de 2020 de modificació dels apartats 2 i 3 i el
punt 6 de l’apartat 9 de l’annex 1 de la Resolució de la
Consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de març de
2020 per la qual s’aprova la convocatòria extraordinària per a
l’any 2020 d’ajuts a la micro, petita i mitjana empresa amb
activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de
l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament de liquiditat
per mitigar el possible impacte de l’escenari de contenció
reforçada del Reial decret 463/2020, de 14 de març (BOIB
núm. 122, d’11 de juliol).

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
de 9 de juliol de 2020 de modificació de l’apartat 3 i el punt 6
de l’apartat 9 de l’annex 1 de la Resolució de la Consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de març de 2020 per la
qual s’aprova la convocatòria extraordinària per a l’any 2020
d’ajuts a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les
Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l’aval d’ISBA,
SGR, d’operacions de finançament de liquiditat per mitigar el
possible impacte de l’escenari de contenció reforçada del Reial
decret 463/2020, de 14 de març (BOIB núm. 133, de 30 de
juliol).

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
de 8 d’octubre de 2020 de modificació dels apartats 1 (segon
paràgraf) i 8 de l’annex 1 de la Resolució de la Consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de març de 2020 per la
qual s’aprova la convocatòria extraordinària per a l’any 2020
d’ajuts a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les
Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l’aval d’ISBA,
SGR, d’operacions de finançament de liquiditat per mitigar el
possible impacte de l’escenari de contenció reforçada del Reial
decret 463/2020, de 14 de març (BOIB núm. 179, de 17
d’octubre).

Palma, 2 de març de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 15393 i 15394/20, del diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a execució pressupostària dels fons
FEDER i FSE.

Ajuda certificada des de 1/1/2020 fins a 31/12/2020

PO FEDER IB 79.896.481,34
Total 79.896.481,34
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PO FSE IB 18.426.830,00
     POEJ   7.087.095,68

Total 25.513.925,68

Palma, 3 de març de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 15402/20, de la diputada
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a PCR realitzades a alumnes entre infantil
i batxiller dels centres educatius de les Illes Balears des de
l'inici de curs escolar fins a dia 16 d'octubre de 2020.

Les dades referents al nombre de PCR realitzades
s’obtenen del quadre de comandaments que realitza diàriament
el Servei de Salut de les Illes Balears, dels que s’extreu que
s’han realitzat: 15.407 proves de PCR des del 10/09/2020 a
alumnes entre infantil i batxiller.

Palma, 30 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 15581/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a ingressos procedents de tributs
recaptats per les Illes Balears durant el 2020.

Recaptació líquida 2020 fins 23 d’octubre

IRPF 1.282.756.055,86€
IVA 1.179.280.104,87€
Impost sobre transmissions patrimonials   

240.455.317,52€
Impost sobre actes jurídics documentats

     89.341.622,55€
Imposts especials    350.290.755,44€
Impost sobre successions i donacions

       64.008.139,74€
Cànon de sanejament      54.771.371,56€
Impost sobre el patrimoni      76.224.291,14€
Taxes de joc      18.678.946,93€
Impost sobre estades turístiques      33.144.608,83€

Palma, 3 de març de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 15743 a 15753/20, de la
diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a bonificacions per
residents pagades per part del Govern de les Illes Balears
els anys 2017 a 2020 de les línies interinsulars marítimes
entre Eivissa-Formentera, Palma-Eivissa i Alcúdia-
Ciutadella.

L’import en euros corresponent a la bonificació de resident
pagat pel Govern de les Illes Balears a la ruta marítima entre
Palma i Eivissa varen ser els següents:

Any 2017: 1.021.235,68€
Any 2018: 1.319.698,62€
Any 2019: 1.920.847,70€
Any 2020: 1.278.383,73€ (fins al 30 de setembre)

L’import en euros corresponent a la bonificació de resident
pagat pel Govern de les Illes Balears a la ruta marítima entre
Eivissa i Formentera varen ser els següents:

Any 2017: 6.099.929,73€
Any 2018: 5.017.126,46€
Any 2019: 5.243.384,46€
Any 2020: 3.213.841,64 (fins al 30 de setembre)

L’import en euros corresponent a la bonificació de resident
pagat pel Govern de les Illes Balears a la ruta marítima entre
Alcúdia i Ciutadella varen ser els següents:

Any 2017:1.765.956,88€
Any 2018: 2.130.918,54€
Any 2019: 2.698.884,35€
Any 2020: 2.281.564,78 (fins al 30 de setembre)

Palma, 24 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
Z)

A les Preguntes RGE núm. 15754 a 15765/20, de la
diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a nombre de passatgers
que corresponen a la bonificació per residents pagades per
part del Govern de les Illes Balears els anys 2017 a 2020 de
les línies interinsulars marítimes entre Eivissa-Formentera,
Palma-Eivissa i Alcúdia-Ciutadella.

Els bitllets amb el descompte de resident a la ruta
Eivissa-Formentera varen ser els següents:

Any 2017: 1.050.130 bitllets
Any 2018: 1.065.638 bitllets
Any 2019: 1.088.467 bitllets
Any 2020:    657.397 bitllets

Els bitllets amb el descompte de resident a la ruta
Palma-Eivissa varen ser els següents:
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Any 2017:      91.490 bitllets
Any 2018:    115.859 bitllets
Any 2019:    142.986 bitllets
Any 2020:      71.929 bitllets

Els bitllets amb el descompte de resident a la ruta
Alcúdia-Ciutadella varen ser els següents:

Any 2017:    248.053 bitllets
Any 2018:    252.041 bitllets
Any 2019:    279.017 bitllets
Any 2020:    125.362 bitllets

Palma, 24 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 15766 a 15769/20, de la
diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a import pagat a les
companyies navilieres els anys 2017 a 2020.

Els bitllets amb el descompte de resident a la ruta
Eivissa-Formentera varen ser els següents:

Any 2017
Sercomisa 4.035.587,97€
Transmediterrània       157.905,20€
Mediterrània Pitiüsa 1.120.598,60€
Creuers Platja d’En Bossa 3.632.468,82€

Any 2018
Sercomisa: 5.533.997,10€
Transmediterrània       454.824,22€
Mediterrània Pitiüsa    833.774,43€
Creuers Platja d’En Bossa      21.200,08€
Eurolínies marítimes 4.819.210,15€
Formentera Cargo        7.329,19€ 

Any 2019
Sercomisa 2.710.405,39€
Transmediterrània       300.688,01€
Mediterrània Pitiüsa    454.062,65€
Creuers Platja d’En Bossa        9.762,37€
Eurolínies marítimes 4.846.268,07€

Any 2020
Sercomisa 2.181.869,25€
Transmediterrània       598.298,08€
Mediterrània Pitiüsa    165.967,27€
Creuers Platja d’En Bossa      10.875,66€
Eurolínies marítimes 6.679.186,14€
Mediterrània La Naviera de
Formentera    330.593,52€

Palma, 22 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 15781/20, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a garantir la renovació d'aire al metro
d'SFM.

En totes les unitats i trajectes de tren i metro les finestres es
mantenen obertes per a garantir la renovació constant de l’aire.
Durant el mes de desembre es van instal·lar, a més, nombrosos
vinils informatius en cada vagó amb advertiments explícits que
les finestres s’han de mantenir obertes en tot moment, així com
d’evitar parlar durant el trajecte com a mesura de prevenció i
recordant que s’ha d’emportar la mascareta ben posada. Així
mateix, realitzem regularment mesuraments dels nivells de CO2 
en els serveis amb major demanda i fins avui no hem observat
que en cap moment es traspassin els nivells de seguretat
establerts.

Palma, 30 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 15782/20, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a garantir la renovació d'aire i la
seguretat sanitària a hores punta en els serveis d'SFM.

En totes les instal·lacions tancades de SFM està garantida
en tot moment una correcta renovació de l’aire a través dels
sistemes de ventilació de les infraestructures, que en les
circumstàncies actuals treballen programats per a complir els
nivells de seguretat establerts segons els criteris sanitaris.  En
aquest sentit, incidir en què es fan constants mesuraments de
CO2  en totes les nostres instal·lacions per assegurar que no es
traspassen els nivells recomanats i així garantir la seguretat
ambiental d’usuaris i treballadors.

Palma, 30 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AD)

A les Preguntes RGE núm. 15788 i 15789/20, del diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a intenció de Ports de les Illes Balears respecte
dels pantalans del Port de Sanitja i criteris de sostenibilitat
a la rehabilitació.

La previsió de Ports de les Illes Balears és dur a terme el
projecte redactat per l’associació d’usuaris del Port de Sanitja
que preveu la reposició d’una instal·lació de característiques
estètiques i dimensions similars a les existents.

Per altra banda, la previsió és que aquesta sigui una
instal·lació portuària secundària dependent del Port de
Fornells. En qualsevol cas aquestes no es poden dur a terme
fins que el Ministeri no respongui a la sol·licitud d’adscripció
realitzada per Ports IB.
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Palma, 9 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 15987/20, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a subvencions concedides a Cruz Roja
Española Illes Balears durant els anys 2015 a 2019.

Exercici 2015
Nº Ordre i expedient 10015196511700003975
Import 15.000,00€. Subvenció Creu Roja Espanyola Illes
Balears Aliments sol

Nº Ordre i expedient 10015385271700005753
Import 175.281,00€. Creu Roja 1r pagament conv. 2015

Total 2015 190.281,00€

Exercici 2016
Nº Ordre i expedient 10015847641700005133
Import 30.000,00€. P. Creu Roja Espanyola IB subv. Aliments
S

Nº Ordre i expedient 10015901831700005649
Import 30.355,00€. 2n pagament Creu Roja conv. Ss. 2015

Nº Ordre i expedient 10015986341700006603
Import 80.923,00€. Creu Roja-Inclusió Social 2016-1

Total 2016 141.288,00€

Exercici 2017
Nº Ordre i expedient 10016151341700001913
Import 80.923,00€. 2n pagament Creu Roja

Nº Ordre i expedient 10016403961700005018
Import 30.000,00€.  pagament SINCO “Aliments per la sol”

Nº Ordre i expedient 10016624811700007542
Import 80.000,00€. OP 2017 Creu Roja pobresa energètica

Nº Ordre i expedient 10016646941700007801
Import 115.399,00€. 2017/108 SIRPF

Nº Ordre i expedient 10016646941700007801
Import 547,00€. 2017/108 SIRPF

Nº Ordre i expedient 10016646991700007802
Import 31.557,00€. 2017/109 SIRPF

Nº Ordre i expedient 10016647111700007803
Import 75.072,00€. 2017/110 SIRPF

Nº Ordre i expedient 10016647231700007805
Import 75.539,00€. 2017/111 SIRPF

Nº Ordre i expedient 10016647231700007805
Import 3.405,00€. 2017/111 SIRPF

Total 2017 492.442,00€

Exercici 2018
Nº Ordre i expedient 10016700681700001116
Import 80.000,00€. Conce. Subv. Pobresa energètica CR

Nº Ordre i expedient 10017015131700004318
Import 40.461,00€. Anualitat 2018 Creu Roja

Nº Ordre i expedient 10017158321700006329
Import 66.631,00€. Servei de suport

Nº Ordre i expedient 10017210991700006961
Import 30.000,00€. Aliments per la solidaritat

Nº Ordre i expedient 10017326711700008300
Import 19.999,00€. 115/2018-2019 SIRPF

Nº Ordre i expedient 10017340161700008492
Import 15.960,00€. 116/2018-2019 SIRPF

Nº Ordre i expedient 10017350641700008658
Import 63.974,00€.  SUBV. IRPF 114/2018-2019

Nº Ordre i expedient 10017351031700008663
Import 36.320,00€.  SUBV. IRPF 117/2018-2019

Nº Ordre i expedient 10017351141700008664
Import 68.135,00€.  SUBV. IRPF 118/2018-2019

Total 2018 421.480,00€

Exercici 2019
Nº Ordre i expedient 10017617021700003983
Import 53.566,00€. Preacollida 

Nº Ordre i expedient 10017661851700004461
Import 31.086,00€. Projecte Fanal 

Nº Ordre i expedient 10017806011700006279
Import 33.315,00€. SEAP-Servei de suport 

Nº Ordre i expedient 10017960101700008223
Import 33.315,00€. 2n pagament 2019 inclusió 

Nº Ordre i expedient 10017965181700008285
Import 30.000,00€. Projecte d’aliments per a la solidaritat 

Nº Ordre i expedient 10018018911700008933
Import 67.748,00€. IFPF 2019 

Nº Ordre i expedient 10018020491700008939
Import 16.901,00€. IFPF 2019 

Nº Ordre i expedient 10018020521700008940
Import 38.462,00€. IFPF 2019 

Nº Ordre i expedient 10018020571700008941
Import 72.154,00€. IFPF 2019 

Nº Ordre i expedient 10018073551700009526
Import 76.408,00€. Pobresa pàg. 2019 

Nº Ordre i expedient 10018080731700009669
Import 44.725,00€. Adquisició vehicle prestacions socials 
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Total 2019 497.680,00€

Palma, 29 de març de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 15988/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a previsió d'un PAC de salut a la zona
de Can Pastilla/Platja de Palma/Es Pil·larí.

De moment no, encara que estam sempre oberts a
reconsiderar qualsevol reorganització de les zones per apropar
els serveis d’urgències als nostres ciutadans.

Palma, 26 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 15989/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a possible reconversió del centre de
salut de Can Pastilla.

L’espai és insuficient per reconvertir el centre de salut
de Can Pastilla en un PAC per a la zona de Can Pastilla/Platja
de Palma/Es Pil·larí.

Palma, 26 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 15990/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a possible trasllat de la unitat bàsica
de salut d'Es Pil·larí a un altre emplaçament.

De moment no hem mantingut cap reunió amb l’Ajuntament
de Palma referent a aquest tema. La Gerència d’Atenció
Primària està revisant constantment les necessitats i millores de
les seves infraestructures. Si ens informen de la necessitat
esmentada no tindrem cap problema en dur a terme dita reunió.

Palma, 26 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 16007/20, de la diputada Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
restabliment de la primera freqüència de la barca entre
Formentera i Eivissa.

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge i l’empresa Baleària
varen arribar a un Acord pel qual es va restablir l’enllaç entre
Formentera i Eivissa a les 06.00 h del matí amb sortida des del
Port de la Savina, de dilluns a divendres a partir del dia 16 de
novembre de 2020.

Palma, 17 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 17555/20, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a comissions de servei publicades i retirades abans
de la resolució a la Conselleria d'Hisenda i Relacions
Exteriors.

La Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, durant la
present Legislatura, únicament s’ha retirat la comissió de
serveis del lloc de concurs de cap del negociat XXVII
(F01110140) adscrit a la Intervenció General.

La Comissió es va retira abans de la finalització del termini
de presentació de sol·licituds d’acord amb el que disposa el
punt 13 de la Instrucció 2/2012 de la directora general de
Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
Serveis per la qual es fixen els criteris i les pautes per adjudicar
les comissions de serveis de caràcter voluntari en
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

13. Convocatòries de serveis sense efectes
13.1. L’òrgan que hagi convocat una comissió de serveis
pot emetre una resolució motivada mitjançant la qual la
deixi sense efectes. Com a regla general, aquesta resolució
s’ha d’emetre abans que finalitzi el termini per presentar
sol·licituds, tret de casos de força major i de supòsits
justificats en què la resolució no es pugui emetre dins
aquest termini.
13.2. Aquesta resolució s’ha de publicar en el tauler
d’anuncis de l’ens convocant i en el portal de serveis al
personal de la Intranet, i s’hi ha d’especificar els recursos
que les persones interessades hi poden interposar.

La retirada va venir motivada pel fet que es va detectar que
abans de treure el lloc en comissió de serveis s’havia de
modificar el seu complement específic, ja que aquest lloc havia
quedat vacant a causa de la jubilació de la seva titular que al ser
personal transferit de l’AGE, va mantenir un complement
específic superior a la resta de llocs de caps de negociat
(C1/C2) de la Intervenció mentre el va ocupar. Per
l’anteriorment exposat es va deixar sense efecte la comissió i es
va procedir a tramitar la corresponent modificació del
complement específic, per tal d’evitar greuges comparatius.
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Palma, 3 de març de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 17557/20, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a comissions de servei publicades i retirades abans
de la resolució a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.

En aquesta legislatura, a la Conselleria de Mobilitat i
Habitatge no s’ha cobert cap vacant mitjançant el sistema de la
Comissió de Serveis que hagin estat publicades i retirades
posteriorment, abans que es produís la resolució.

Palma, 29 de març de 2021
El  conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 17607/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs de fins a 9 setmanes
de gestació que s'han derivat des de l'Ibsalut a la clínica
Juaneda de Ciutadella durant el 2020.

Any 2020
Mesos IVE 9 setmanes
Abril 4
Maig 0
Juny 2
Juliol 6
Agost 7
Setembre 6
Octubre 2
Novembre 2

Palma, 24 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 17608/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs de fins a 9 setmanes
de gestació derivades des de l'Ibsalut a la clínica Juaneda
de Ciutadella que han requerit intervenció quirúrgica
durant el 2020.

Any 2020
Mesos IVE 9 setmanes
Abril 4
Maig 0
Juny 2
Juliol 6
Agost 7
Setembre 6
Octubre 2

Novembre 5

Totes les interrupcions han requerit intervenció quirúrgica.

Palma, 24 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 17609/20, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs de fins a 9 setmanes
de gestació derivades des de l'Ibsalut a la clínica Juaneda
de Ciutadella que s'han tractat amb un mètode
estrictament farmacològic durant el 2020.

No hi ha hagut cap interrupció voluntària d’embaràs que
s’hagi tractat amb un mètode estrictament farmacològic durant
el 2020.

Palma, 24 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AO)

A les Preguntes RGE núm. 17773 a 17775/20, del
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relatives a polígopn logístic
a Mallorca (I a III).

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge va impulsar, la
legislatura passada, el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les
Illes Balears, que s’aprovà definitivament el mes de maig de
2019 (BOIB núm. 64, d’11 de maig de 2019). En aquest pla
s’hi inclou la línia estratègica número 4 “Optimització de la
distribució de mercaderies”. Aquesta línia estratègica inclou
tres mesures específiques:

4.1 Realitzar i aplicar un Pla de Centres Logístics.
4.2 Regular la circulació dels vehicles de mercaderies a les
Illes.
4.3 Optimitzar la distribució urbana de mercaderies als
nuclis urbans.

En el cas concret de la mesura 4.1, la finalitat és fer un
treball de planificació per a identificar necessitats i valorar
possibles ubicacions i característiques de centres logístics a les
nostres illes, donant prioritat a Mallorca i Eivissa, que és on la
diagnosi del Pla identifica majors problemàtiques vinculades al
sector de transport de mercaderies, sobretot pel que fa a zones
d’aparcament i punts d’espera abans de l’embarcament a zones
properes als ports per als transportistes de mercaderies.

És per tant que aquest estudi o pla específic el que ha de
determinar les característiques i possibles ubicacions d’aquests
espais logístics, així com les fórmules de gestió més adequada.
Sempre amb la participació i acord del sector de mercaderies
i distribució de les nostres illes. Ara mateix la redacció d’aquest
Pla encara no s’ha iniciat.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-079.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-079.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-079.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-079.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-081.pdf#page=17


5678 BOPIB núm. 99 - 30 d'abril de 2021

Per altra banda, entre els projectes presentats en el tràmit de
“manifestacions d’interès” davant el Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana en matèria de transports, des de la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge, seguint la línia de feina
iniciada al Pla Director Sectorial de Mobilitat, es va presentar
una proposta de projecte titulada “Desarrollo de centros
logísticos y optimización de la Distribución Urbana de
Mercancías en Illes Balears”, que inclou quatre eixos de treball
principals:

1) Desenvolupament d’espais logístics entesos com a zones
d’aparcament i custòdia de tractores i vehicles de transport
de mercaderies, i suport als conductors.
2) Desenvolupament d’una estratègia per a l’optimització
de la distribució urbana de mercaderies, incloent-hi
proposta de regulació de la distribució de mercaderies en
l’àmbit local, espais de trencament de càrrega i impuls a la
microdistribució als centres urbans a través de vehicles 0
emissions.
3) Pla d’ajudes per a la reconversió energètica del sector
de transport de mercaderies, promovent el canvi de sistemes
de propulsió dièsel a sistemes menys contaminants.
4) Desenvolupament d’eines digitals de gestió i
optimització de la distribució de mercaderies.

Palma, 9 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 17782/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de vegades que la inspecció
de transports ha impedit a un autocar realitzar un servei
per no tenir renovada la targeta de transport durant l'any
2020.

L’article 42 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol,
d’Ordenació dels Transports Terrestres (LOTT) exigeix estar
en possessió de la corresponent autorització per poder prestar
un servei de transport públic de viatgers.

L’article 140.1 LOTT tipifica com a infracció molt greu la
realització de transports públics de viatgers sense autorització
i l’article 143.4 LOTT determina que “s’haurà d’ordenar la
immediata immobilització del vehicle” si es detecta en carretera
la comissió d’una infracció tipificada a l’article 140.1 LOTT.

Així el règim legal aplicable a un vehicle que es detecta
“sense tenir la targeta de transport renovada” implica
necessàriament immobilitzar el vehicle i no deixar que
reprengui la marxa “fins que no s’hagin suprimit els motius
determinants de la infracció”, és a dir, fins que tots els viatgers
no hagin baixat del vehicle, moment en què cessa l’activitat de
transport sense autorització.

Circular realitzant un transport de viatgers en vehicle
autocar sense autorització és una conducta que es detecta poc
freqüentment. L’any 2020 només consta el Servei d’Inspecció
de Transport Terrestre una detecció d’un vehicle d’una empresa
denunciada davant la Direcció General per no disposar
d’autorització de transports, que pretenia iniciar i dur a terme

un servei de transport de viatgers en vehicle autocar amb origen
a l’Aeroport de Palma. En qualsevol cas, el mandat legal
d’impedir la realització d’aquell transport era clar i sense
dubtes.

Palma, 26 de març de 2021
El  conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 17783/20, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a deures dels inspectors de
transports.

Sí. Existeix el deure per part de tots els funcionaris,
inclosos els de la Inspecció de Transport, de respectar els drets
dels administrats, tractar les persones amb el degut respecte i
consideració, i sol·licitar l’auxili de personal sanitari en el cas
que alguna persona durant la realització d’una inspecció de
transports manifesti problemes de salut.

Palma, 26 de març de 2021
El  conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AR)

A les Preguntes RGE núm. 17853 a 17855/20, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a escala d'accés a
l'aparcament del port urbà de Ciutadella (1 a 3).

Aquesta escala facilita la comunicació i redueix el
recorregut entre l’aparcament i el port. L’itinerari accessible no
es modifica amb aquesta nova connexió.

La tramitació es va iniciar el juny del 2018 amb el projecte
bàsic, es va demanar informe municipal i es va fer informació
pública mitjançant publicació al BOIB núm. 73, de 14 de juny
de 2018.

El gener del 2019, exhaurit el termini estipulat per la
redacció de l’informe municipal i sense que constin
al·legacions a l’expedient es va redactar el projecte executiu
per continuar amb la licitació de les obres.

Palma, 19 de març de 2021
El  conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AS)

A les Preguntes RGE núm. 18051 i 18052/20, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a estratègia/Pla de vacunació
COVID-19 a les Illes Balears (1 i 2).

La vacunació a les Illes Balears segueix estrictament els
criteris definits pel Ministeri de Sanitat.
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Adjuntam la pàgina del Ministeri de Sanitat per veure
l’estratègia de vacunació i les seves actualitzacions
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes
/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm

Palma, 24 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 18065/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a integrants del Comitè Autonòmic de
Gestió de Malalties Infeccioses de les Illes Balears.

La resolució de la Conselleria de Salut i Consum de 14 de
febrer de 2020 per la qual es  crea el Comitè Autonòmic de
Gestió de Malalties Infeccioses de les Illes Balears, indica que
són membres permanents d’aquest Comitè les persones
següents:

• Patricia Gómez Picard, consellera de Salut i Consum, que
n’exerceix la Presidència. 
• Maria Antònia Font Oliver, directora general de Salut
Pública i Participació, que n’exerceix la Vicepresidència.
• Juli Fuster Culebras, director general del Servei de Salut de
les Illes Balears.
• Eugenia Carandell Jäger, directora assistencial del Servei de
Salut de les Illes Balears.
• Francesc Albertí Homar, subdirector d’Atenció Hospitalària
i Salut Mental del Servei de Salut de les Illes Balears.
• José María Álvarez Franco, cap del Servei d’Urgències del
SAMU 061.
• Javier Murillas Angoiti, cap del Servei de Medicina Interna
de l’Hospital Universitari Son Espases.
• Antoni Nicolau Riutort, cap del Servei d’Epidemiologia de
la Direcció General de Salut Pública i Participació.
• Jaume Giménez Durán, epidemiòleg del Servei
d’Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i
Participació.
• Jordi Reina Prieto, coordinador de la Unitat de Virologia de
l’Hospital Universitari de Son Espases.
• Javier Arranz Izquierdo, assessor expert en medicina
infecciosa.
• Pedro Macías Rodríguez, cap del Gabinet de la Conselleria
de Salut i Consum.

Hi assistirà, amb veu però sense vot, la Sra. Nuria Togores
Fernández, responsable de comunicació de la Conselleria de
Salut i Consum.

Així mateix, en funció dels temes que s’hi hagin de tractar
i a proposta de qualsevol membre del Comitè, es pot convidar
altres professionals experts en la matèria objecte de la
convocatòria.

Aquesta informació és pública, i es pot consultar al BOIB
de dia 27 de febrer de 2020.

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11122/632461/resolu
cio-de-la-consellera-de-salut-i-consum-de-14

Palma, 24 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 6/21, del diputat Juan Manuel
Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a vacunació COVID-19 a l'illa d'Eivissa.

L’inici de la vacunació a Eivissa es va haver de posposar
degut a un brot a la residència que s’havia programat
inicialment per a començar el procés. L’organització de la
vacunació a una residència de gent gran és un procés complex,
en el qual intervenen diversos factors, com ara la necessitat de
tenir recollit els consentiments dels usuaris o els seus familiars,
en cas que no estiguin capacitats per donar el seu consentiment.

Atès que les dosis ja estaven reservades per a aquestes
persones, es va considerar reprogramar la vacunació per a
garantir la protecció de les persones més fràgils enfront de la
COVID-19.

Cal dir que a Eivissa no es va amb retard en la vacunació en
relació amb la resta de les illes, i la vacunació segueix d’acord
amb el pla previst.

Palma, 24 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 7/21, del diputat Juan Manuel
Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a demora en el període mitjà de pagament a
proveïdors per part del Govern de les Illes Balears durant
el 2n semestre de 2020.

Període mitjà de pagament del Govern i Sector Públic de la
CAIB

Àmbit Període mitjà de pagament en dies 2020

Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des.

Sanitat 58,35 52,61 53,56 45,75 50,23 36,09

Educa-
ció

35,27 50,59 38,93 21,29 25,79 25,09

Serveis
Socials

21,10 15,54 18,04 17,44 18,74 23,23

Resta 16,21 17,75 15,43 12,02 18,05 15,10

Total 53,06 48,48 48,12 39,80 44,09 31,31

S’han accelerat els pagaments, de manera que al gener de
2021 el període mitjà ha estat de 30,48 dies i al febrer de 25,56
dies.

Palma, 18 de març de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau
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Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 18/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a contractació de personal sanitari
per a reforç del Servei de Salut de les Illes Balears durant
l'aplicació de mesures restrictives de les fases en 2a onada
de la COVID-19.

Mallorca
Auxiliar de Serveis generals. Central Infocovid 1
Auxiliar de Serveis generals, Covid Express 1
Auxiliar de Serveis generals. Ports i Aeroports       118
Xofer. Autocar Covid 1
Xofer. Reforç servei logística Covid 1
Gestor/a telefònic d’emergències. Central Covid 4
Gestor/a telefònic d’emergències. 
Central Covid AP 6
Gestor/a telefònic d’emergències. Kid Covid 3
Tècnic grau mitjà. Projecte Covid 1
Tècnic/a emergències sanitàries. Reforç Covid 5
Tècnic/a Superior. Reforç Covid 1

Eivissa
Auxiliar de serveis generals. Central Infocovid 3
Auxiliar de serveis generals. Covid Express 19
Auxiliar de serveis generals. Cribrats Covid 7
Auxiliar de serveis generals. Ports i Aeroports 38
Auxiliar de serveis generals. 
Rastrejadors Eivissa Covid 2
Auxiliar de serveis generals. Reforç Covid 4

Menorca 
Auxiliar de serveis generals. Ports i Aeroports       38

Palma, 6 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 19/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a despesa respecte de compres de
material, dotació de recursos i logística realitzada pel
Govern durant el 2020 per a actuacions COVID-19.

D’acord amb la darrera actualització realitzada pel Servei
de Salut, el volum de despesa derivada de la pandèmia amb
impacte en aquest 2020 seria de 146.602.324€, d’acord amb
aquest desglossament:

IBSALUT Total anual

Subtotal capítol I 34.429.002
47 subministraments 71.926.166
67 farmàcia hospitalària 1.480.412
77 concerts/concessions   8.261.996
87 manteniment 11.261.798
102 hostaleria   2.126.975
107 altres   2.996.686

Subtotal capítol II 98.054.034
Subtotal capítol III 0
Subtotal capítol IV   1.594.180
Subtotal capítol VI 10.018.970
Subtotal capítol VII      377.000
Subtotal capítol IX   2.129.139

Total despesa 146.602.324

L’import agregat de les transferències realitzades per
l’Administració General de la CAIB a favor del Servei de Salut
de les Illes Balears per fer front de manera específica a la gestió
de la COVID-19 durant l’exercici 2020 i que no comptessin
amb finançament aliè, ascendí als 45.865.934,00.

Palma, 19 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 33/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteris de la Conselleria de Salut en relació amb
l'accés a les vacunes contra la COVID.

Els criteris que segueix la Conselleria de Salut per assegurar
un accés equitatiu de la població de Balears a la vacuna contra
la COVID-19, són els definits pel Ministeri de Sanitat.

Palma, 25 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 55/21, del diputat Josep Melià
i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a inspecció mèdica d'Ibsalut (VI).

Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre s’han
realitzat 832 hores extres, per una quantia total de 26.438,39€.

Palma, 24 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 124/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a cost anual per al
Govern de les residències eivissenques de Can Blai, Sa
Serra i Can Raspalls.

El pressupost de l’any 2021 relatiu a les residències
d’Eivissa és el següent:

Capítol Can Raspalls Can Blai Sa Serra

Capítol I 3.440.619 3.275.019 3.254.472
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Cap. I
Variables

304.426 290.032 265.865

COVID 133.681 133.681 133.681

Total Capítol I 3.878.726 3.698.733 3.654.019

Capítol II 765.329 800.075 914.372

COVID 165.000 165.000 165.000

Total Capítol
II

930.329,00 965.075,00 1.079.372,00

Capítol VI 13.000 13.000 13.000

Total 4.822.055 4.676.808 4.746.391

Sense COVID 4.523.374 4.378.126 4.447.709

Palma, 30 de març de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 288/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures previstes per la Conselleria de Salut per sancionar
aquelles empreses adjudicatàries de contractes públics que
no garanteixen els drets lingüístics dels usuaris.

Les sancions a les empreses per incompliment contractual,
són les que estableix la normativa de contractació.

Palma, 24 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BC)

A les Preguntes RGE núm. 392 a 589/21, del diputat
Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatives a mesuradors de CO2 per conèixer els
nivells de ventilació a les aules.

Els dies 13 de novembre i 9 de desembre es realitzaren les
resolucions per a la transferència a tots els centres educatius de
les Illes Balears del finançament necessari per a l’adquisició de
mesuradors de CO2 i filtres HEPA.

S’ha fet arribar als centres educatius públics i concertats
una remesa de 100€ per cada aula + 2 espais extra del fons
COVID, per a l’adquisició de mesuradors de CO2 per a totes les
aules i espais comuns, a més d’alguns filtres HEPA.

En total s’han invertit 1,2 milions d’euros (850.000€ en
centres públics i 350.000€ en centres concertats).

Pel que fa als centres educatius d’educació infantil de
primer cicle, han rebut ajuts per a l’adquisició de mesuradors

de CO2  els quatre que són competència del Govern. Els centres
educatius privats no concertats no han rebut ajuts per a
mesuradors CO2.

Palma, 24 de març de 2021
El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 1088/21, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a serveis d'SFM en horari de dia
festiu a Sant Sebastià.

La reducció del trànsit que es registra és molt important,
encara que la festivitat es restringeixi a un nombre reduït de
població. La baixada de viatgers, entre el dia 20 i el dia 21de
gener, amb dades del 2020, és del 50% a Inca, del 46% a
Manacor i del 39% a Sa Pobla. El trànsit a l’estació de Palma
es redueix un 69%. D’aquestes fortes davallades en el nombre
d’usuaris es deriva la consideració de dia festiu i el conseqüent
establiment d’aquest horari.

Palma, 29 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 1167/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vacunació de COVID-19 a personal
sanitari i personal considerat essencial de la xarxa privada
de salut (1).

17 professionals sanitaris que realitzin la seva feina
assistencial a l’Hospital de la Creu Roja Espanyola, Assemblea
Balear, han estat vacunats a data 25 de gener del 2021 i 387
són els professionals sanitaris vacunats; la mateixa data dels
hospitals de la Fundació San Juan de Dios de Palma i d’Inca.

Palma, 7 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 1168/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vacunació de COVID-19 a personal
sanitari i personal considerat essencial de la xarxa privada
de salut (2).

El nombre de professionals sanitaris vacunats a data 25 de
gener del 2021 de professionals sanitaris del total que realitza
la seva tasca assistencial en la xarxa de salut privada, que no té
concertada atenció sanitària amb el Servei de Salut de les Illes
Balears-Ibsalut, ha estat vacunada és de 1107.
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Palma, 7 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 1169/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a personal de direcció-gerència i
personal directiu d'hospitals del Servei de Salut Ibsalut
vacunat en 1a dosi enfront de la COVID-19.

A data de 25 de gener del 2021 hi ha vacunades 162
persones entre neteja i manteniment als hospitals del Servei de
Salut de les Illes Balears amb la 1ª dosis de la vacuna de la
COVID-19.

La Conselleria no ha establert que aquest personal es vacuni
després dels equips directius.

Palma, 6 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 1170/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vacunació COVID-19 del personal
tècnic sanitari que realitza serveis de transport sanitari i
urgències SPB i SPA del servei 061 a les Illes Balears.

La data d’inici de vacunació de la COVID-19 per al
personal de tècnics sanitaris que realitzen serveis de transport
sanitari i urgències SPB i SPA del servei 061 a les Illes
Balears, és el dia 7 de gener de 2021 i el total de personal
(sobre el total de la plantilla) que realitza serveis de transport
sanitari i urgències SPB i SPA del servei 061 a les Illes
Balears, que ha estat vacunat a 25-01-2021 és de 538.

Palma, 6 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 1175/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cost dels treballs realitzats per la consultora GPA
en relació amb la ruta Menorca-Barcelona.

L’import total va ser de 4.986,00€.

Palma, 17 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 1176/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a servei d'ambulàncies de trasllat i
urgències del 061 a Menorca a la 3a onada de la COVID-
19.

El nombre d’ambulàncies existent compleix sobradament
les ràtios recomanables per les societats científiques. El vehicle
extra es va retirar perquè el nombre de serveis va disminuir.

Palma, 25 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BK)

A les Preguntes RGE núm. 1179 i 1180/21, del diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a criteri interpretatiu dels
pactes successoris a Eivissa i Formentera (I i II).

El fet que els pactes successoris puguin estar subjectes a
tributació o no, està determinat per la normativa tributària, la
qual cosa fa que no es demani informe o consulta al Consell
Assessor de Dret Civil de les Illes Balears o d’Eivissa i
Formentera, ja que aquests òrgans no tenen competències en
matèria tributària.

En matèria tributària, conforme a l’article 89 de la Llei
58/2003 General Tributària i l’article 55 de la Llei 22/2009 per
la que es regula el sistema de finançament de les comunitats
autònomes de règim comú, la competència per a evacuar
consultes en matèria de tributs cedits (en aquest cas l’impost de
successions) correspon a l’Estat, i més concretament a la
Direcció General de Tributs del Ministeri d’Hisenda, els
criteris dels quals vinculen a l’administració tributària
autonòmica.

No obstant això, les conclusions del Consell Assessor de
Dret Civil de les Illes Balears i les del d’Eivissa i Formentera
es tenen en consideració. De fet, s’ha fet arribar al Ministeri
d’Hisenda còpia dels informes emesos per aquests òrgans
d’assessorament en matèria de dret civil propi, perquè es
prengui coneixement i es tengui en consideració

Palma, 23 de març de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 1191/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a servei d'ambulàncies de trasllat i
urgències del 061 a Eivissa a la 3a onada de la COVID-19
(2).

El Servei de Salut decideix instaurar o reduir serveis sempre
amb criteris d’activitat assistencial, temps d’atenció i isòcrones.
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Palma, 6 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 1192/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a desplaçament del personal sanitari
del servei de Salut d'Eivissa a l'atenció domiciliària de
pacients.

El Servei de Salut ha deixat de facilitar vehicles
(incorporats en lloguer) perquè la necessitat ha disminuït.

Palma, 25 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 1193/21, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a alts càrrecs que han rebut la vacuna
COVID-19.

Cap alt càrrec del Govern no ha rebut la vacuna de
COVID-19 a data 25 de gener de 2021.

Palma, 25 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 1222/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a personal d'infermeria del Servei de
Salut de les Illes Balears.

Moltes d’aquestes reivindicacions s’han pogut solucionar.
La resta que ens faltaria i que estam treballant és completar les
oposicions, i fer interines les places que no s’ocupin.

Palma, 6 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 1376/21, del diputat Joan
Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a ampliacions d'hotels de Mallorca.

Des de la prudència, ja que les competències d’urbanisme
recauen sobre les ajuntaments, i donat que un mateix
establiment turístic pot haver sol·licitat vàries ampliacions en
el cas de no exhaurir els límits en la primera sol·licitud, podem
estimar que:

• Tenint en compte que, des de 2012 fins a 2017, han
finalitzat 826 expedients acollits a la DA4, per la qual cosa
es podia incrementar la superfície edificada en un 20%.

• Que des de 2017 a 2020 han finalitzat 27 expedients acollits
a la DA3 per la qual cosa es podia ampliar la superfície
edificada en un 10%.

A més a més, hi ha enregistrats 289 agroturismes que també
podrien acollir-se a l’article 2/2020, tot i que no tinguin en
consideració estricte com a hotels.

Palma, 25 de març de 2021
El  conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 1388/21, del diputat Pablo
Jesús Jiménez i Fernández, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a gestió del tramvia que connectarà el
centre de Palma amb Son Espases.

El projecte per connectar la Plaça d’Espanya amb Son
Espases amb un nou eix tramviari s’està treballant a través del
pertinent estudi informatiu, previ a la redacció dels projectes
constructius. Aquesta connexió es farà amb les mateixes
característiques que els trams previstos per connectar amb
l’aeroport i la platja de Palma, i per tant no es descarta que
acabi formant una xarxa única i conjunta. S’ha reprès, així, la
tramitació que s’havia iniciat en la legislatura 2007-2011,
aprofitant la feina ja feta i treballada sobretot per al tram Plaça
d’Espanya-Aeroport. En aquella etapa per a desenvolupar el
projecte de tramvia s’havia creat una nova empresa pública,
“Trambadia”, participada per l’Ajuntament de Palma i el
Govern de les Illes Balears, i finalment dissolta l’any 2012.
Aquesta dissolució va suposar l’abandonament del projecte.

Per a reprendre el projecte de tramvia en tots els seus trams,
des de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre
s’ha optat per aprofitar els recursos que depenen de la Direcció
General, com és el Departament d’Obres Públiques i les dues
empreses públiques que s’hi vinculen orgànicament, Serveis
Ferroviaris de Mallorca i el Consorci de Transports de
Mallorca. Així, des del Serveis Ferroviaris de Mallorca es
coordina la tasca d’elaboració dels estudis informatius, estudis
ambientals i projectes bàsics de cada un dels trams. I des del
Consorci de Transports de Mallorca es treballen els estudis
d’explotació i sistemes tècnics; estudis de demanda i afecció als
diversos modes de transport de Mallorca, i també els estudis
per a establir el model econòmic i financer del projecte.
D’aquesta manera s’aprofiten tots els recursos per a abordar un
dels projectes de transport públic més ambiciosos dels darrers
temps.

Serà el resultat d’aquests estudis el que determinarà quin és
el model de gestió més adient per al nou tramvia, i sota quina
empresa o departament recau. El model de gestió que s’adopti
haurà de tenir en compte tant el calendari d’execució del
projecte, que si rep Fons Europeus serà molt exigent, com el
disseny d’una infraestructura amb els majors estàndards de
qualitat possibles.
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Palma, 26 de març de 2021
El  conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 1467/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a execució de la nova residència
d'Andratx.

En aquest moment s’està elaborant el conveni per a la
cessió del sòl per part de l’Ajuntament.

Palma, 31 de març de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 1468/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a inici de les obres de la nova
residència d'Andratx.

La previsió és iniciar un concurs de projectes arquitectònics
el mes de maig per a poder disposar a final d’any d’un projecte
tècnic (Projecte Bàsic) que ja disposi de l’aprovació part de
l’Ajuntament. Per així poder dur a terme el projecte executiu
durant el primer trimestre de 2022 i iniciar la contractació i les
obres durant aquest exercici.

Palma, 6 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 1469/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a redacció del projecte de la nova
residència d'Andratx.

S’ha realitzat un estudi d’inundabilitat, donada la proximitat
del torrent, per assegurar juntament amb la Direcció General de
Recursos Hídric que el projecte és viable amb la reglamentació
vigent. Estem treballant en les bases per a la licitació
mitjançant concurs dels projectes tècnics necessaris.

Palma, 31 de març de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 1470/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a conveni amb l'Ajuntament
d'Andratx per finançar les obres de la nova residència
d'Andratx.

Sí, actualment estem estudiant la signatura del conveni
juntament amb la possible via de finançament de les obres.

Palma, 6 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BV)

A les Preguntes RGE núm. 1510 i 1511/21, del diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a compliment de la PNL 676/19, relativa a revisió
dels criteris d'adjudicació dels acords marc de contractació
centralitzada (I i II).

Els plecs dels Acords marc que licita la Central de
Contractació no contenen clàusules discriminatòries per a les
empreses de Menorca, Eivissa i Formentera. Ben al contrari es
dissenyen amb la finalitat que no es produeixi aquesta
discriminació. La mesura més important és la divisió dels
Acords marc en la seva majoria i sempre que és possible, en
lots que no tenen capacitat per cobrir la totalitat dels serveis o
subministraments necessaris en la totalitat de les illes, puguin
licitar a àmbits més reduïts com seria el de la seva illa.

Al mateix temps aquelles empreses d’àmbit insular que sí
tenen capacitat per cobrir la totalitat dels serveis o
subministraments necessaris en la totalitat de les illes o en
algunes d’elles, poden licitar a un, dos o els tres lots sense
limitació, ja que els plecs de la Central de Contractació, no
estableixen limitacions a que una empresa pugui ser
adjudicatària d’un, dos o els tres lots a la vegada.

Palma, 18 de març de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
BW)

A les Preguntes RGE núm. 1512 i 1513/21, del diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a compliment de la PNL 676/19, relativa a revisió
dels criteris d'adjudicació dels acords marc de contractació
centralitzada (III i IV).

En relació al vigent Acord marc de subministrament de
material d’oficina es va establir el criteri d’adjudicació “3
Lliurament de producte”, amb la finalitat d’afavorir que les
empreses de Menorca poguessin també licitar al lot d’Eivissa
i Formentera i a la inversa en condicions d’igualtat amb l’illa
de Mallorca, tenint en compte que normalment el transport
entre aquestes illes, passa necessàriament per Mallorca, el que
fa que el transport entre les illes de Menorca i d’Eivissa i
Formentera i a la inversa sigui més costós. Això comportaria un
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desavantatge per a les illes de Menorca, d’Eivissa i Formentera
davant l’illa de Mallorca i és aquest efecte negatiu el que es
tractava d’evitar en aquest concret Acord marc amb el criteri
d’adjudicació referit.

No obstant això, PIME Menorca i Ascome varen traslladar
comentaris i observacions al criteri d’adjudicació, les quals
s’han atès per escrit i presencialment en reunions organitzades
pels representants d’aquestes associacions de Menorca.

Tot i això, aquest criteri d’adjudicació és objecte de revisió
a la propera licitació que actualment està en fase de redacció.

Per altra banda, sempre s’ha tingut una actitud de
col·laboració amb les empreses que han contactat per tal
d’explicar el funcionament de la Central de Contractació, dels
Acords marc i assistir i ajudar-les a resoldre dubtes.

S’ha organitzat, a partir de la idea PIME Menorca, unes
jornades de formació per a les empreses de les Illes Balears en
matèria de contractació pública i del funcionament de la
Central de Contractació per fomentar la participació de les
petites i mitjanes empreses locals de manera que el
desconeixement no sigui un obstacle per participar a les
licitacions públiques.

Les jornades formatives s’han realitzat a Menorca dia 12 de
març i dia 26 de març es faran a Eivissa i Formentera. Al cas de
Mallorca es realitzaran al mes d’abril.

Palma, 18 de març de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 1514/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
compliment de la PNL 676/19, relativa a revisió dels criteris
d'adjudicació dels acords marc de contractació
centralitzada (V).

Actualment dins tot el procediment d’implantació de
l’Administració electrònica i en matèria de contractació
administrativa, està en funcionament la Plataforma de
Contractes del Sector Públic (PCSP). Aquesta és una eina
informàtica que permet l’accés a totes les licitacions de la
totalitat dels òrgans de contractació de l’administració pública
(administració estatal, autonòmica i local).

És una eina amb la qual les empreses s’han de familiaritzar,
més encara quan es tracta d’una eina d’obligada aplicació per
la normativa de contractació actualment vigent, de manera que
en totes les licitacions (amb pràcticament cap excepció) les
empreses han de preparar i presentar les seves ofertes a través
de la PCSP.

La localització de les licitacions és més eficient a través de
la PCSP que no pas a través dels butlletins oficials ja que la
PCSP permet accedir a totes les licitacions des d’un mateix
punt i compta amb cercador amb diferents criteris de recerca
(per tipus de contracte, per CPV, per import, per òrgan de
contractació, etc.) el que és molt més pràctic i útil per les

empreses. Aporta una informació més organitzada que la que
aporten els anuncis als butlletins oficials i sobretot, és totalment
gratuïta, el que suposa un avantatge més sobre l’anunci del
BOIB que té un cost que d’acord amb la normativa vigent ha
d’assumir l’empresa contractista.

Palma, 18 de març de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 1529/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
estat del projecte d'enderrocament de l'antiga terminal
portuària de Ciutadella per a la futura construcció del
Centre Integrat de Formació Professional d'Hoteleria.

Per motius tècnics s’ha considerat necessari unificar el
projecte d’enderroc amb el projecte executiu, que es troba en
redacció.

Palma, 6 d’abril de 2021
El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
BZ)

A la Pregunta RGE núm. 1530/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
planificació per a la construcció del Centre Integrat de
Formació Professional d'Hoteleria de Ciutadella.

La supervisió interna de l’IBISEC ha considerat que és
convenient unificar el projecte d’enderroc d’elements interiors
de l’edifici amb el projecte executiu.

En aquests moments el projecte executiu es troba en
redacció i el temps de tramitació, sol·licitud de llicència i
licitació indiquen que les obres s’iniciaran el pròxim any.

Palma, 6 d’abril de 2021
El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
CA)

A les Preguntes RGE núm. 1537 a 1550/21, del diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a denúncies presentades, tramitades, pendents de
tramitar, no tramitades per defecte de forma, notificades
als infractors, propostes de sanció notificades, nombre i
quantia de multes cobrades el 2020 i fins a 31 de gener de
2021 en relació amb l'incompliment de les normes
imposades per protegir la població de la COVID-19 a
Balears.

A data de la resposta, s’han presentat un total de 32.938
actes per incompliment de la normativa COVID-19. Aquestes
actes estan en procés de registre i tramitació.
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Durant l’any 2020 se’n van registrar 6.310. A data 31 de
gener de 2020 se’n van registrar 8.646. A data de resposta se
n’han registrat un total de 14.920: 10.826 a Mallorca, 1.294 a
Menorca, 2.572 a Eivissa i 228 a Formentera. En queden
18.018 pendents de registrar.

Donat que s’han rebut més actes de les esperades, s’ha
hagut d’anar augmentant el personal de registre i tramitació. Es
reben una mitjana de 600 actes setmanals i s’incoen una
mitjana d’uns 800 expedients per setmana. Actualment el gruix
del registre són dels fets ocorreguts al novembre i desembre de
2020.

A data de la resposta s’han imposat un total de
3.309.104,74€ en sancions: 2.319.107,59€ a Mallorca,
100,702,04€ a Menorca, 858.995,11€ a Eivissa i 30.300€ a
Formentera.

Les denúncies no tramitades fins a la data responen a què
les actes contenien dades incorrectes o insuficients per
localitzar la personal interessada. Aquests casos ascendeixen a
304: 225 a Mallorca, 20 a Menorca i 59 a Eivissa.

Palma, 15 d’abril de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
CB)

A les Preguntes RGE núm. 1596 a 1598/21, de la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a elaboració del Pla de conciliació de
Balears, a Mesa per a la conciliació i l'elaboració del Pla i
a aplicació del Pla.

Per elaborar el Pla de Conciliació, donada la diversitat
d’àmbits i institucions que afecta aquest pla, la Mesa va acordar
dividir les tasques d’elaboració en diferents grups de feina.

En total s’han realitzar 14 reunions, on es treballaven els
continguts que s’anaven elaborant.

Els grups de treball han acabat ja la seva feina, i s’està
unificant el document. S’haurà aprovat en un termini no
superior a dos mesos.

Palma, 24 de març de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
CC)

A la Pregunta RGE núm. 1726/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuacions des del Govern de les
Illes Balears en el marc del compliment de l'establert a la
Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de la
persona en el procés de morir (1).

S’ha elaborat un primer informe amb el títol “Com moren
els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears”. Recull dades
del període 2015-2016. Es va publicar l’any 2017.

En aquests moments s’està treballant en la seva
actualització pel període 2017-209.

L’informe es pot consultar al següent enllaç:
http://www.caib.es/sites/planificaciosanitaria/ca/documents
0/archivopub.do?ctrl=MCRST2245ZI338803&id=338803 

Palma, 25 de març de 2021
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CD)

A la Pregunta RGE núm. 1727/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuacions des del Govern de les
Illes Balears en el marc del compliment de l'establert a la
Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de la
persona en el procés de morir (2).

1.1  Des de l’aprovació de la Llei 3/2015, des de les direccions
generals i òrgans de la Conselleria de Salut i Consum, s’han
organitzat i/o col·laborat en accions formatives en matèria
d’atenció pal·liativa.

A continuació es presenta el llistat d’accions formatives,
algunes d’aquestes accions es repeteixen en diverses edicions:
• Introducció a les cures pal·liatives bàsiques
• Cures pal·liatives per a referents d’atenció primària. Sector

migjorn intermitja
• Maneig d’eines d’identificació i valoració de complexitat

del pacient pal·liatiu intermitja
• Sedació i atenció en els darrers dies
• Comunicació i counselling per a professionals de cures

pal·liatives
• Formador de formadors per a professionals de cures

pal·liatives
• Introducció i maneig del pacient pal·liatiu per a

professionals del 061
• Taller avançat de comunicació en oncologia
• Curs de tractament conservador en pacients amb malaltia

renal crònica: comunicació i abordatge en els darrers dies
• Curs referent a cures pal·liatives atenció primària sector

llevant
• Taller de maneig de la situació d’agonia per professionals

de neurologia
• Formador de formadors per a professionals de cures

pal·liatives (nivell avançat)
• Entrenament en el cultiu de la compassió
• Taller d’acompanyament en els darrers dies per a voluntaris
• Comunicació eficaç amb el pacient amb malaltia crònica

avançada. Gestió emocional del professional i autocura
• Acompanyament al final de la vida
• Curs referent a cures pal·liatives atenció primària a

Menorca
• Curs referent a cures pal·liatives per a referents de centres

geriàtrics de Menorca
• Habilitats de comunicació i gestió emocional
• Bioètica aplicada a les cures pal·liatives
• Introducció a les cures pal·liatives per a treball social
• Curs de cures pal·liatives per a referents d’atenció primària

del sector ponent
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• Curs per a referents de cures pal·liatives Hospital de
Manacor

• Curs de cures pal·liatives per a referents d’atenció primària
del sector migjorn

• Atenció al dol per a treball social
• Curs de referents d’atenció primària i hospitalària àrea de

salut d’Eivissa i Formentera
• Sessions intermensuals de professionals de cures

pal·liatives
• Taller rotació opioides
• Taller via subcutània i situació d’últims dies. 1a edició
• Maneig bàsic del PNP per a professionals d’atenció

primària 1a edició
• Taller instruments NECPAL i IDC-PAL. 1a edició

Eivissa-Formentera
• Curs online “Treball en equip”
• Maneig bàsic del PNP Pacient amb necessitats pal·liatives

per a auxiliars d’infermeria. 1ª edició
• Atenció a la cronicitat i cures pal·liatives per MIR, EIR i

PIR
• Maneig bàsic del PNP per a professionals

d’AMADIP-ESMENT
• Programa de formació bàsica en gestió de casos
• Formació en atenció al pacient crònic complex (pcc) i al

pacient crònic avançat (pca)
• Valoració integral en el pacient crònic complex i avançat.

Treball en equip interdisciplinar

La taula següent recull el resum de les accions formatives,
total d’hores i total d’assistents durant el període 2015-2019.

Taula 1. Resum activitat formativa en atenció pal·liativa en el
període 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Accions formatives 11 20 23 30 30

Hores 187 367 361 153 317

Assistents 208 1.010 1.035 330 642

1.2 En matèria de difusió i divulgació, s’adjunta relació
d’activitats realitzades des de l’aprovació de la llei

• Vídeo: més enllà del diagnòstic. La mort del meu pare.
https://www.youtube.com/watch?v=PxbaoikxT24
• Vídeo documental cures pal·liatives a les Illes Balears
https://www.youtube.com/watch?v=hHeBgNSkVcY
• Programa de sensibilització social en cures pal·liatives.

Formació per a tots
• Presentació de la unitat de suport hospitalari d’atenció

pal·liativa del sector migjorn
• Presentació de la unitat de suport hospitalari d’atenció

pal·liativa del sector llevant
• Recomanacions per a l’acompanyament en els darrers dies
• Taula rodona dia internacional de les cures pal·liatives el 4

d’octubre de 2018 amb el títol: coneixem els nostres drets
al final de la vida?

• Espai web de l’estratègia de cures pal·liatives
https://www.caib.es/sites/curespalliatives/ca/portada/
• Presentació de la unitat de medicina pal·liativa del sector

ponent
• Tríptic de “Cures bàsiques a domicili per a pacients amb

necessitat d’atenció pal·liativa”

• Presència en xarxes socials
Twitter: @ccpalib
http://cuidadospaliativos.caib.es
Youtube Cures Pal·liatives Illes Baleas
Instagram @ ccpalib
• Participació en els actes per a la celebració del dia Mundial

de les cures pal·liatives
• Díptic informatiu sobre cures pal·liatives
https://www.caib.es/sites/curespalliatives/ca/portada/archivo
pub.do?ctrl=MCRST3145ZI310252&id=310252
• Programa de xerrades divulgatives sobre cures pal·liatives,

una altra mirada
https://www.caib.es/sites/curespalliatives/ca/portada/

1.3. Activitats mixtes de formació i divulgació

Des de la Conselleria de Salut i Consum s’organitzen i/o
col·labora en jornades de treball adreçades a professionals i
ciutadania. Aquestes jornades tenen com a objectius la
formació de professionals, difondre el treball que s’està fent en
la matèria i la creació d’un espai per compartir experiències.
• VI Jornada Balear de Cures Pal·liatives Maneig del Pacient

Pal·liatiu. Octubre 2015. Hospital Son Llàtzer.
• V Jornada de l’estratègia de cures pal·liatives de les Illes

Balears. Octubre de 2019. Hospital Son Llàtzer.

Palma, 25 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
CE)

A la Pregunta RGE núm. 1782/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a noves gestions fetes pel Govern
balear per eliminar o suavitzar la regla de minimis.

La Direcció General de Transport Marítim i Aeri s’ha
reunit, de forma constant, amb el Ministeri per tal d’aconseguir
l’eliminació de la regla de minimis.

L’octubre de 2019 es va reunir amb el Ministeri de
Transició Ecològica i la Direcció General de la Marina Mercant
per tractar, entre d’altres, el tema del règim d’ajudes de
minimis.

A finals de novembre de 2019 es va mantenir una reunió
amb la Secretaria General de Transports del Ministeri per
incidir amb el tema dels minimis en vista de la propera
aprovació de la modificació del Reial Decret 1034/1999, de 18
de juny, que regula compensació al transport marítim i aeri de
mercaderies amb origen o destinació a les Illes Balears.

El 4 de febrer de 2020 es va aprovar la modificació de
l’esmentat Reial Decret 1034/1999 on es varen incloure bona
part de les peticions plantejades pel Govern Balear, però no
totes, entre elles l’eliminació del règim de minimis; si bé es va
preveure la creació de la Comissió Mixta encarregada
d’efectuar el seguiment i avaluació del sistema de compensació.

El 27 de febrer de 2020 es va mantenir una reunió amb la
Comissió de Transports de la Unió Europea a fi que les Illes
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Balears tinguessin la consideració de regió ultraperifèrica o
allunyada i per part, no subjectes al règim de minimis.

Posteriorment, el 5 de juny de 2020 es va mantenir una
reunió per videoconferència amb la Secretaria General de
Transports del Ministeri.

El 14 de juliol de 2020 també per videoconferència és
mantingué una reunió amb la PIMEM i Delegació del Govern.

El 30 de juliol de 2020 també es va mantenir nova
videoconferència amb la Secretaria General de Transports del
Ministeri.

El 5 de setembre de 2020 es va constituir la Comissió Mixta
creada per Reial Decret 1034/199, de 18 de juny. Aquesta
comissió es va reunir el 18 de novembre de 2020 en el si de la
qual es va decidir crear un grup de treball amb la finalitat
d’impulsar una nova proposta de bases reguladores a través
d’una Ordre Ministerial per al qual es modifiqui el sistema de
compensació al transport de mercaderies i que aquest nou
règim d’ajudes no quedi sotmès al Reglament (UE) núm.
1407/2013 de la Comissió Europea.

Una vegada conclosos els treballs de l’esmentat grup de
treball, es va sol·licitar a la Secretaria General de Transports i
Mobilitat, en data 21 de gener de 2021, que dugués a terme una
prenotificació a la Comissió Europea amb l’objectiu de la seva
autorització prèvia, en el sentit que el Reglament (UE) núm.
1407/2013 no fos d’aplicació a aquestes ajudes.

El Govern d’Espanya, a través del Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana, ha presentat davant la Unió
Europea l’esmentada petició de supressió del límit de minimis.
A la vegada, aquest projecte normatiu de modificació de
l’actual sistema de compensació es trobava en fase de consulta
pública fins al dia 10 de març de 2021.

Palma, 19 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
CF)

A les Preguntes RGE núm. 1845 a 1872/21, del diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a nombre de liquidacions de l'import de
successions i donacions corresponent a transmissions per la
celebració de pactes successoris durant els anys 2014-2020
a Menorca, a Mallorca, a Eivissa i a Formentera.

Mallorca

Exercici Nombre de
pactes 

Valor total
béns tramesos

(en euros)

liquidació
ingressada
(en euros)

2014 30 4.005.420 41.000

2015 812 153.431.460 1.338.000

2016 2.040 470.687.160 6.406.000

2017 3.285 669.926.475 6.302.000

2018 3.598 1.275.318.296 12.523.000

2019 3.999 830.736.264 6.568.000

2020* 4.198 838.806.578  7.564.000

   
(*) Les dades del 2020 són provisionals, ja que el termini per
presentar i liquidar successions i pactes successoris és de 6
mesos, que finalitza al juny 2021.

Eivissa i Formentera

Exercici Nombre de
pactes 

Valor total
béns tramesos

(en euros)

liquidació
ingressada
(en euros)

2014 11 751.520 8.000

2015 368 83.252.640 605.000

2016 765 157.723.875 1.856.000

2017 983 283.109.898 2.213.000

2018 1.207 283.602.755 1.833.000

2019 1.086 248.453.994 2.295.000

2020* 1.049 190.672.534 1.428.000

 
(*) Les dades del 2020 són provisionals, ja que el termini per
presentar i liquidar successions i pactes successoris és de 6
mesos, que finalitza al juny 2021.

Menorca

Exercici Nombre de
pactes 

Valor total
béns tramesos

(en euros)

liquidació
ingressada
(en euros)

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2017 101 16.542.891  360.000

2018 277 87.603.189 768.000

2019  251 44.378.306  337.000

2020* 215 31.286.585 257.000

(*) Les dades del 2020 són provisionals, ja que el termini per
presentar i liquidar successions i pactes successoris és de 6
mesos, que finalitza al juny 2021.

Palma, 18 de març de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau
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Ordre de Publicació
CG)

A la Pregunta RGE núm. 1912/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a material EPI facilitat als
professionals i als treballadors dels centres hospitalaris i
centres de salut considerats "sensibles" per l'atenció a
pacients de zones COVID.

Qualsevol treballador té a la seva disposició tots els EPI
adequats per al seu lloc de treball (FFFP2, KN95, bates, guants,
etc.).

Els treballadors que consideren que són “sensibles”
sol·liciten cita amb el Servei de Salut Laboral. El metge del
Servei de Prevenció de Riscos Laborals, elabora un informe de
valoració amb les restriccions si ho estima pertinent.

Seguint el procediment d’actuació del Ministeri de Sanitat
per als SPRL enfront de l’exposició al SAR COV-2 del 15 de
febrer 2021 (darrera actualització).

Una vegada fet l’informe es remet còpia al treballadors i a
la seva gerència perquè aquesta procedeixi a complir amb les
restriccions abans esmentades.

La normativa amb la qual s’acorda distribuir aquest material
o un altre és la que dicta el Ministeri de Sanitat i l’Institut
Nacional de Seguretat i Salut en el treball.

S’adjunta normativa.

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

Ordre de Publicació
CH)

A la Pregunta RGE núm. 1914/21, del diputat Josep
Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a revisió del nou sistema tarifari de
transport públic.

No tenim previst fer canvis al nou sistema tarifari del TIB.
El nou sistema tarifari suposa una aposta clara per la
modernització i millora de tota la nostra xarxa de transports i
requereix una fase d’adaptació fins que en comprèn en la seva
globalitat, i també al seguir insistint en les campanyes
informatives perquè tots els residents entenguin que, siguin
viatgers esporàdics o habituals, per a obtenir-ne el màxim profit
cal emprar la targeta intermodal com a eina de viatge. Per això
també ampliem els punts on els ciutadans poder fer-se la targeta
intermodal.

Com hem dit, el nou sistema suposa una millora i la
modernització de tota la nostra xarxa de transport, ja que:
• Bonifica més que l’anterior els usuaris més vulnerables:

joves, infants, perfils socials/pensionistes. Els preus per a
aquests col·lectius són en general més baixos que amb
l’anterior sistema tarifari.

• Fomenta l’equitat territorial, amb una distribució
homogènia de tarifes per tot Mallorca, gràcies al fet que
convertim les tarifes d’abans, que eren lineals i vinculades

a cada contacte de concessió: en tarifes zonals i sempre amb
les mateixos criteris per totes les zones. També
s’homogeneïtzen les tarifes de tren i les de bus, que abans
eren significativament diferents i per tant generaven greuges
comparatius.

• Incentivem els viatges freqüents, gràcies a la conversió de
la targeta intermodal en targeta moneder; i un sistema de
punts de descompte que premia la gent que més viatja,
sense els perjudicis que causava l’anterior sistema
d’abonament (caducitat i rigidesa per estar obligatòriament
vinculats de una distància determinada).

• Per als viatges esporàdics oferim tant l’ús de targeta
intermodal en cas dels residents (el saldo mai caduca i
suposa preus més baixos, generalment, en comparació als
bitllets senzills antics), o bé l’ús de la targeta bancària
contactless com a títol de transport.

• Promovem l’ús generalitzat de targeta intermodal per a
reduir el temps de càrrega dels busos, que penalitzava molt
el servei. Per això hem introduït el sistema de doble
validació, que evita haver d’interactuar excessivament amb
els conductors en la gestió dels bitllets.

• És un sistema transparent, ja que accedint a l’espai personal
de cada usuari dins la web del TIB es coneix amb tot detall
els viatges realitzats, el cost de cada un d’ells, el saldo
existent a la targeta i els descomptes acumulats.

• Permet fins a 2 transbordaments (canvi entre busos, tren i
metro) sense cost afegit (sense haver de comprar més
bitllets).

• Dins el 2021 també incorporarà el transbordament dins la
xarxa EMT.

Palma, 17 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
CI)

A la Pregunta RGE núm. 1950/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a campanya informativa dirigida als
afectats per la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminants.

Sí, des de la promulgació de la Llei 8/2019 de residus i sòls
contaminats, s’han fet xerrades a diferents fòrums arreu de les
illes, i també a nivell estatal i europeu, per explicar el seu
contingut. A tall d’exemple, la Direcció General de Residus i
Educació Ambiental ha resolt des de novembre, tant per via
telefònica, com per correu, de forma presencial o telemàtica,
més de 2.100 qüestions sobre l’aplicació de la normativa,
majoritàriament a empreses i patronals, incloses les PIME. S’ha
donat resposta als dubtes sorgits per així acompanyar en
l’aplicació efectiva de la Llei. També s’ha publicat, en base a
aquestes consultes i reunions, així com a la tasca incansable del
Servei de Residus i Sòls Contaminats de la Conselleria, guies
interpretatives per a tots els sectors socials, amb la finalitat de
resoldre dubtes en l’aplicació de la Llei. A més, es disposa de
la col·laboració d’inspectors i d’altres àrees relacionades
(consum, comerç i turisme) els quals han rebut una formació
específica i que, en una primera fase, realitzaran una tasca de
caire informatiu.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-089.pdf#page=32
http://xip.parlamentib.es/frge-202102750-4
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-089.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-089.pdf#page=37


5690 BOPIB núm. 99 - 30 d'abril de 2021

Palma, 25 de març de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
CJ)

A la Pregunta RGE núm. 1951/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a ajornament de les limitacions o
prohibicions que són exigibles a partir de dia 1 de gener de
2021, d'acord amb la Llei 8/2019, de residus i sòls
contaminants.

Sí, s’ha fet aquest ajornament adaptant-se a la suspensió de
terminis administratius derivada del primer estat d’alarma,
endarrerint-se l’entrada en vigor 78 dies. Per tant, com s’ha
anunciat a través de les guies interpretatives publicades i per
diferents mitjans oficials de la Conselleria de Medi Ambient i
Territori, l’entrada en vigor de determinats articles referents a
la regulació de plàstic d’un sol ús no fou l’1 de gener sinó que
serà el 20 de març.

Palma, 25 de març de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
CK)

A la Pregunta RGE núm. 1964/21, de la diputada Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
sol·licituds presentades a les ajudes MOVES II.

Les dades amb les quals compta aquesta Conselleria són les
següents:
• 199 sol·licituds de l’actuació, 1 sobre vehicles d’energies

alternatives.
• 114 sol·licituds de l’actuació, 2 sobre infraestructura de

recàrrega per a vehicle elèctric.
• 1 sol·licitud de l’actuació, 3 sobre la implantació de

sistemes de préstec de bicicletes elèctriques.
• 15 sol·licituds amb sol·licitud combinada d’adquisició de

vehicles i infraestructura de recàrrega.
• 87 sol·licituds presentades queden pendents de processar

administrativament  assignar l’actuació.

Palma, 8 de març de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, 

Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
CL)

A la Pregunta RGE núm. 1965/21, de la diputada Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
sol·licituds presentades a les subvencions per al foment
d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica
adreçades a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites
i mitjanes empreses i associacions empresarials.

Des de la Conselleria s’han processat 2.152 sol·licituds, no
és possible determinar desagradades per a cada una de les

actuacions atès que s’estan valorant les sol·licituds i, a més a
més, l’actual sistema de gestió no permet fer l’estadística de les
dades desagregades.

Cal indicar que el període de sol·licituds està obert fins dia
30 de juliol de 2021.

Palma, 8 de març de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, 

Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
CM)

A la Pregunta RGE núm. 1966/21, de la diputada Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
sol·licituds presentades al programa PREE.

En aquesta conselleria consta que s’han presentat 31
sol·licituds que s’estan pendents d’avaluació tècnica. És per
això que no es poden indicar actualment les dades desagregades
per tipus d’actuació.

Palma, 8 de març de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, 

Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
CN)

A la Pregunta RGE núm. 1967/21, de la diputada Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
sol·licituds presentades a les ajudes MOVES II resoltes
favorablement.

Des de la conselleria s’han dictat 192 propostes de
resolució favorables amb un import total de subvenció de
991.865,42€ amb el següent desglossament:
• 444.370,00€ de l’actuació 1
• 359.709,11€ de l’actuació 2
• 187.786,31€ de l’actuació 1 i 2 conjuntes

Palma, 8 de març de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, 

Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
CO)

A la Pregunta RGE núm. 1968/21, de la diputada Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
sol·licituds de subvencions per al foment d'instal·lacions
d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçades a
particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes
empreses i associacions empresarials resoltes
favorablement.

Des de la conselleria encara s’estan valorant les sol·licituds
i no s’ha emès cap proposta de resolució. De les analitzades
s’han valorat tècnicament favorablement 278 sol·licituds i estan
pendents de dictar la proposta de resolució.
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Palma, 8 de març de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, 

Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
CP)

A la Pregunta RGE núm. 1969/21, de la diputada Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
sol·licituds presentades del programa PREE resoltes
favorablement.

Des d’aquesta conselleria s’han presentat 31 sol·licituds i
no se n’ha resolt cap atès que no estan en valoració tècnica. Cal
indicar que el període de sol·licituds està obert fins dia 30 de
juliol de 2021.

Palma, 8 de març de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, 

Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
CQ)

A les Preguntes RGE núm. 2018 i 2019/21, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a sequel·les de la pandèmia en la
salut mental dels nins i adolescents a les Illes balears, fatiga
pandèmica (1 i 2).

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major de la cambra.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 4156/21. 

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
la pregunta esmentada, presentada per la diputada Virginia
Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions a Eivissa del Pla Boscà, per la pregunta RGE núm.
4281/21, relativa a declaracions del sector professional de
pesca d'arrossegament de les Illes Balears.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm.16029/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'abril de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4138/21,
presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, i accepta la retirada de la proposició no de llei
esmentada, relativa a paralització i proposició d'alternatives al
trasllat de l'ambulatori d'El Carme a l'Hospital General.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Tramitació de preguntes amb sol·licitud de resposta oral

davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial per a les preguntes amb sol·licitud de resposta
escrita RGE núm. 15365 a 15372/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'abril de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4257/21,
presentat pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, i, d'acord amb l'article 177.4 del
Reglament de la cambra, acorda que les preguntes esmentades,
relatives a rehabilitació d'habitatge lliure per destinar-lo a
lloguer social a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca i a
rehabilitació d'habitatges públics a Eivissa, Formentera,
Mallorca i Menorca, siguin incloses en l'ordre del dia de la
primera sessió de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial que se celebri, on rebran el tractament de les
preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant comissió.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Presa en consideració de la Proposta de reforma de la

Llei Orgànica 1/2007, de 23 de febrer, de reforma de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió
de l'aforament dels diputats i les diputades del Parlament
de les Illes Balears i del membres del Govern de les Illes
Balears, per part del Congrés dels Diputats. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'abril de 2021, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
4127/21, presentat per la presidenta del Congrés dels Diputats,
mitjançant el qual comunica que el Ple del Congrés dels
Diputats ha debatut i votat favorablement la proposta de
reforma esmentada.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

E)
No-admissió de la Proposició de llei d'iniciativa

legislativa popular RGE núm. 3873/21, per sancionar l'abús
de la temporalitat a les administracions públiques de les
Illes Balears mitjançant regulació administrativa). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'abril de 2021, una vegada examinats els requisits formals
i d'admissibilitat de la iniciativa esmentada, conformement amb
l’establert als articles 4 i 5 de la Llei 4/1991, reguladora de la
iniciativa legislativa popular de les Illes Balears, ha adoptat
l’acord següent:

"Una vegada examinats els requisits formals i els
d’admissibilitat prevists als articles 4 i 5.2 de la Llei
4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa
legislativa popular a les Illes Balears, la Mesa declara la
no-admissió de la iniciativa legislativa popular de què es
tracta pels motius següents:

Conté preceptes contraris a la legislació bàsica estatal en les
matèries que s’hagi de supeditar necessàriament la
legislació de la comunitat autònoma, tal i com prescriu
l’article 5.2.c) de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora
de la iniciativa legislativa popular a les Illes Balears; en
concret, s’incorre en contradicció amb l’article 8 de Text
refós legislatiu de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
(TRLEBEP) perquè crea un figura nova d’empleat al servei
de les administracions publiques que no es preveu a la
legislació bàsica estatal; i amb l’article 61.6 i 7 i la
disposició transitòria quarta perquè estableix un sistema
d’accés a la funció pública de personal contrari al
TRLEBEP. 

Així mateix la proposició de llei vulnera els principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat exigits als
articles 23.2 i 103.3 de la Constitució Espanyola. 

Aquesta resolució adoptada per la Mesa s’ha de notificar a
la comissió promotora i s’ha de publicar en el Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears, d’acord amb
l’article 5.3 de la Llei 4/1991.

Contra aquest acord d’inadmissió dictat per la Mesa del
Parlament la comissió promotora podrà demanar
l’emparament davant el Tribunal Constitucional, de
conformitat amb l’article 42 de la Llei Orgànica 2/1979, de
3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, en el termini de
tres mesos des de la recepció d’aquest acord.”

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Renúncia al càrrec de presidenta de la Comissió de

Turisme i Treball de la diputada Antònia Martín i Perdiz.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'abril de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4306/21,
presentat per la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, i resta assabentada de la seva
renúncia al càrrec de presidenta de la Comissió de Turisme i
Treball.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Substitució de membre a la Comissió de Turisme i

Treball per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'abril de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4333/21,
presentat pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, i resta
assabentada que el diputat Alejandro López i Soria substitueix
la diputada Antònia Martín i Perdiz a la Comissió de Turisme
i Treball.

Palma, a 28 d'abril de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament del

Sr. Jaume Colom i Delgado com a personal eventual adscrit
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Socialista.

El Sr. Jaume Colom i Delgado amb DNI núm. ******59L,
fou nomenat com a personal eventual adscrit funcionalment al
servei del Grup Parlamentari Socialista, per Resolució de la
Presidència de dia 11 de juliol de 2019.

La Sra. Pilar Costa i Serra, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, ha presentat una sol·licitud de cessament del Sr.
Jaume Colom i Delgado, com a personal eventual adscrit
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant l’escrit RGE núm. 4147/2021 de 28 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:
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Resolució

1. El cessament del Sr. Jaume Colom i Delgado amb DNI núm.
******59L com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Socialista, amb efectes econòmics i administratius
des de dia 29 d’abril de 2021.

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

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, 29 d’abril de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 4212/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a vacunació dels residents britànics.
	RGE núm. 4213/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de tancaments d'espais culturals a les Illes Balears.
	RGE núm. 4214/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a data prevista per a la construcció de la nova residència d'estudiants de la UIB.
	RGE núm. 4215/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nous graus i titulacions a la UIB.
	RGE núm. 4216/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a doblers de les ajudes provinents dels Fons Europeus que es destinaran a projectes culturals i a projectes d'I+D+I.
	RGE núm. 4217/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre i quantificació econòmica dels projectes culturals i d'I+D+I que tenen previst presentar al Govern de l'Estat.
	RGE núm. 4218/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de projectes culturals i d'I+D+I que pertanyen a la iniciativa privada que tenen previst presentar al Govern de l'Estat.
	RGE núm. 4220/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ús del logotip IB3 per part dels treballadors dels serveis informatius gestionats per les empreses concessionàries de productes externalitzats de l'EPRTVIB.   D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta següent amb sollicitud de resposta escrita.   Quins són els criteris establerts des de la Direcció de l'EPRTVIB IB3 envers l'ús de la imatge corporativa de l'entitat?   Ha establert la direcció de l'EPRTVIB criteris diferents envers l'ús del logotipus d'IB3 per part de personal adscrit a l'ens, respecte de treballadors que fan feina a les empreses concessionàries que gestionen serveis per a IB3?   Ha recollit la direcció de l'EPRTVIB a un document intern alguna normativa o protocol envers instruccions per a l'ús del logotip corporatiu que s'ha de emprar en el material, vestuari,
	RGE núm. 4223/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a compliment del termini per decidir la internalització d'IB3.
	RGE núm. 4224/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'alumnes que han retornat al sistema educatiu del milenar que varen despenjar-se'n durant el curs 2019-2020.
	RGE núm. 4225/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a dades d'abandonament escolar a Balears l'any 2020.
	RGE núm. 4249/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 8360/20 (I).
	RGE núm. 4250/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 8360/20 (II).
	RGE núm. 4251/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 5603/20 (I).
	RGE núm. 4252/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 5603/20 (II).
	RGE núm. 4254/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 9145/20.
	RGE núm. 4258/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de la morositat en les promocions d'habitatge públic a Eivissa durant el 2020.
	RGE núm. 4259/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de la morositat en les promocions d'habitatge públic a Formentera durant el 2020.
	RGE núm. 4260/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de la morositat en les promocions d'habitatge públic a Mallorca durant el 2020.
	RGE núm. 4261/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de la morositat en les promocions d'habitatge públics a Menorca durant el 2020.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 4281/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaracions del sector professional de pesca d'arrossegament de les Illes Balears.
	RGE núm. 4319/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració dels problemes i incompliments del Decret 25/2018 sobre la conservació de la posidònia.
	RGE núm. 4320/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a exclusió de les empreses de "souvenirs" de les ajudes directes.
	RGE núm. 4323/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a comunisme o llibertat.
	RGE núm. 4324/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a condemna de tota violència.
	RGE núm. 4330/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora de la gestió del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.
	RGE núm. 4331/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a resposta a la proposta de l'OSP Menorca-Barcelona.
	RGE núm. 4332/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a col·lapse a les urgències hospitalàries del servei de Salut de les Illes Balears en aquest moment.
	RGE núm. 4334/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions a Eivissa del Pla Boscà.
	RGE núm. 4335/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament de les finques ramaderes de les Illes Balears.
	RGE núm. 4336/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport públic.
	RGE núm. 4337/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalització de l'OSP Menorca-Madrid.
	RGE núm. 4338/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'urgències.
	RGE núm. 4339/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reclamació dels 78 milions d'euros corresponents a l'IVA de 2017.
	RGE núm. 4340/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a demora en el pagament d'ajudes als estudiants que es desplacen fora de la seva illa de residència.
	RGE núm. 4341/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació del Govern en relació amb la situació de l'hostaleria.
	RGE núm. 4342/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions en relació amb la "desescalada lenta" d'aquesta pandèmia.
	RGE núm. 4343/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reclamació al Govern central dels 78 milions d'euros pendents de l'IVA de 2017.
	RGE núm. 4344/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració del Pla de recuperació, transformació i resiliència aprovat pel Govern d'Espanya.

	3.12. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA
	RGE núm. 4199/21, de la Sra. María Carmen Lacruz Novejarque, relativa a abús de la temporalitat a les administracions públiques.
	RGE núm. 4238/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega, relativa a personal interí al servei de l'Administració de les Illes Balears tractat i maltractat com si fos l'enemic.
	RGE núm. 4239/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega, relativa a mesura preventiva i sancionadora respecte de l'Acord marc annex a la Directiva 1999/70/CDE.
	RGE núm. 4240/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega, relativa a exclusió de les places del personal interí.
	RGE núm. 4241/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega, relativa a creació del marc normatiu per protegir l'interí en abús i frau de llei.
	RGE núm. 4243/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega, relativa a pagament de la carrera professional al personal interí.
	RGE núm. 4244/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega, relativa a discriminació amb el personal interí de llarga durada.
	RGE núm. 4245/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega, relativa a negació dels drets relatius a les situacions administratives i el dret a la carrera professional horitzontal al personal interí.
	RGE núm. 4246/21, de la Sra. Ángela Pazos Arciniega, relativa a negació del dret a participar a concursos al personal interí.
	RGE núm. 4247/21, del Sr. Pedro Rodenas Donaire, relativa a exclusió de places ocupades per interins en frau de llei de processos selectius convocats.
	RGE núm. 4248/21, del Sr. Pedro Rodenas Donaire, relativa a incompliment del principi de no-discriminació a la CAIB.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 4104/21 (complementada amb l'escrit RGE núm. 4137/21), dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a compra pública alimentària, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència).
	RGE núm. 4139/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per als agricultors i ramaders per compensar les grans pèrdues ocasionades per la sequera, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 4142/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a transparència en la informació relativa a la situació de la COVID-19, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 4197/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a viabilitat del sector pesquer balear, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 4205/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la Llei de memòria i reconeixement democràtics, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència).
	RGE núm. 4226/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a donar sortida de manera àgil als aparcaments lliures de què l'IBAVI disposa a Menorca, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial (procediment d'urgència).
	RGE núm. 4282/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a suport a Helena Maleno, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).
	RGE núm. 4283/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a defensa de l'entitat menor de Palmanyola, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 4284/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a programes de mentoria a educació secundària, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
	RGE núm. 4285/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a programes de mentoria universitària, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 5627/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incorporació de recursos al centre d'atenció de cridades 061.
	A la Pregunta RGE núm. 7517/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes de rehabilitació d'habitatges lliures dels anys 2016 a 2019.
	A les Preguntes RGE núm. 8752, 8757, 8764 i 8767/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a places d'aparcament de l'IBAVI a Es Castells, Alaior, Ferreries i Es Mercadal.
	A la Pregunta RGE núm. 8761/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places d'aparcament de l'IBAVI a Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 9045/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a remodelació de les oficines de l'IBAVI a Palma.
	A la Pregunta RGE núm. 9578/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions mantingudes per impulsar el control de preus dels vols.
	A les Preguntes RGE núm. 10365, 10366, 13664 i 13666/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a nombre de reunions i nombre de sol·licitud de reunions del Comitè de rutes aèries celebrades al llarg de 2020, a nombre de pics al llarg de 2020 que el Govern balear ha sol·licitat la reunió del Comitè de rutes aèries i a sol·licituds de reunions del Govern balear amb el Govern central perquè hi hagi cogestió entre ambdues administracions en relació amb els aeroports balears.
	A la Pregunta RGE núm. 11204/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de lñes partides econòmiques de cadascuna de les obres licitades per construir habitatges d'HPO a Mallorca els anys 2016 a 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 11563/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal destinat a resposta telefònica de les cridades al servei d'atenció mèdica urgent 061 de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 13793/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de la construcció d'una escala que comuniqui el moll de ribera nord del port interior de Ciutadella amb l'aparcament situat a dalt.
	A la Pregunta RGE núm. 13794/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de l'adaptació i millora de l'Estació Marítima a Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 13795/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de la reparació i la rehabilitació del pont de la colàrsega.
	A la Pregunta RGE núm. 13796/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de la dotació de pèrgoles amb plaques solars per a autoconsum a diversos ports de gestió directa per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics al port interior de Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 13844/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a sol·licitants i beneficiaris de la Renda Social Garantida RESOGA des de la seva implementació a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 13845/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 13900/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a coneixement del Govern de les Illes Balears del nombre de convenis que s'han firmat dels prevists a la disposició addicional cinquena del Decret llei 3/2020.
	A la Pregunta RGE núm. 14119/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a impacte de la concessió administrativa per a l'ocupació del varador del port de Ciutadella per a la subsistència de la flota d'embarcacions clàssiques.
	A la Pregunta RGE núm. 15087/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons rebuts per Balears de la Conferència Sectorial d'Ocupació en els anys 2018, 2019 i 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 15192/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures en relació amb l'emancipació juvenil.
	A la Pregunta RGE núm. 15197/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes als joves que s'acaben d'emancipar.
	A la Pregunta RGE núm. 15288/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a modificacions de convocatòries de subvencions, convenis instrumentals, subvencions directes durant l'exercici pressupostari 2020 corresponents a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
	A les Preguntes RGE núm. 15393 i 15394/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució pressupostària dels fons FEDER i FSE.
	A la Pregunta RGE núm. 15402/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a PCR realitzades a alumnes entre infantil i batxiller dels centres educatius de les Illes Balears des de l'inici de curs escolar fins a dia 16 d'octubre de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 15581/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ingressos procedents de tributs recaptats per les Illes Balears durant el 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 15743 a 15753/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives a bonificacions per residents pagades per part del Govern de les Illes Balears els anys 2017 a 2020 de les línies interinsulars marítimes entre Eivissa-Formentera, Palma-Eivissa i Alcúdia- Ciutadella.
	A les Preguntes RGE núm. 15754 a 15765/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives a nombre de passatgers que corresponen a la bonificació per residents pagades per part del Govern de les Illes Balears els anys 2017 a 2020 de les línies interinsulars marítimes entre Eivissa-Formentera, Palma-Eivissa i Alcúdia-Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 15766 a 15769/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives a import pagat a les companyies navilieres els anys 2017 a 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 15781/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garantir la renovació d'aire al metro d'SFM.
	A la Pregunta RGE núm. 15782/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garantir la renovació d'aire i la seguretat sanitària a hores punta en els serveis d'SFM.
	A les Preguntes RGE núm. 15788 i 15789/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a intenció de Ports de les Illes Balears respecte dels pantalans del Port de Sanitja i criteris de sostenibilitat a la rehabilitació.
	A la Pregunta RGE núm. 15987/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a subvencions concedides a Cruz Roja Española Illes Balears durant els anys 2015 a 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 15988/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió d'un PAC de salut a la zona de Can Pastilla/Platja de Palma/Es Pil·larí.
	A la Pregunta RGE núm. 15989/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a possible reconversió del centre de salut de Can Pastilla.
	A la Pregunta RGE núm. 15990/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a possible trasllat de la unitat bàsica de salut d'Es Pil·larí a un altre emplaçament.
	A la Pregunta RGE núm. 16007/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a restabliment de la primera freqüència de la barca entre Formentera i Eivissa.
	A la Pregunta RGE núm. 17555/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissions de servei publicades i retirades abans de la resolució a la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.
	A la Pregunta RGE núm. 17557/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissions de servei publicades i retirades abans de la resolució a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.
	A la Pregunta RGE núm. 17607/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a interrupcions voluntàries de l'embaràs de fins a 9 setmanes de gestació que s'han derivat des de l'Ibsalut a la clínica Juaneda de Ciutadella durant el 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 17608/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a interrupcions voluntàries de l'embaràs de fins a 9 setmanes de gestació derivades des de l'Ibsalut a la clínica Juaneda de Ciutadella que han requerit intervenció quirúrgica durant el 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 17609/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a interrupcions voluntàries de l'embaràs de fins a 9 setmanes de gestació derivades des de l'Ibsalut a la clínica Juaneda de Ciutadella que s'han tractat amb un mètode estrictament farmacològic durant el 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 17773 a 17775/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatives a polígopn logístic a Mallorca (I a III).
	A la Pregunta RGE núm. 17782/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de vegades que la inspecció de transports ha impedit a un autocar realitzar un servei per no tenir renovada la targeta de transport durant l'any 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 17783/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a deures dels inspectors de transports.
	A les Preguntes RGE núm. 17853 a 17855/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a escala d'accés a l'aparcament del port urbà de Ciutadella (1 a 3).
	A les Preguntes RGE núm. 18051 i 18052/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a estratègia/Pla de vacunació COVID-19 a les Illes Balears (1 i 2).
	A la Pregunta RGE núm. 18065/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a integrants del Comitè Autonòmic de Gestió de Malalties Infeccioses de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 6/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació COVID-19 a l'illa d'Eivissa.
	A la Pregunta RGE núm. 7/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a demora en el període mitjà de pagament a proveïdors per part del Govern de les Illes Balears durant el 2n semestre de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 18/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a contractació de personal sanitari per a reforç del Servei de Salut de les Illes Balears durant l'aplicació de mesures restrictives de les fases en 2a onada de la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 19/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a despesa respecte de compres de material, dotació de recursos i logística realitzada pel Govern durant el 2020 per a actuacions COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 33/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de la Conselleria de Salut en relació amb l'accés a les vacunes contra la COVID.
	A la Pregunta RGE núm. 55/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a inspecció mèdica d'Ibsalut (VI).
	A la Pregunta RGE núm. 124/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a cost anual per al Govern de les residències eivissenques de Can Blai, Sa Serra i Can Raspalls.
	A la Pregunta RGE núm. 288/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures previstes per la Conselleria de Salut per sancionar aquelles empreses adjudicatàries de contractes públics que no garanteixen els drets lingüístics dels usuaris.
	A les Preguntes RGE núm. 392 a 589/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a mesuradors de CO2 per conèixer els nivells de ventilació a les aules.
	A la Pregunta RGE núm. 1088/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a serveis d'SFM en horari de dia festiu a Sant Sebastià.
	A la Pregunta RGE núm. 1167/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació de COVID-19 a personal sanitari i personal considerat essencial de la xarxa privada de salut (1).
	A la Pregunta RGE núm. 1168/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació de COVID-19 a personal sanitari i personal considerat essencial de la xarxa privada de salut (2).
	A la Pregunta RGE núm. 1169/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal de direcció-gerència i personal directiu d'hospitals del Servei de Salut Ibsalut vacunat en 1a dosi enfront de la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 1170/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació COVID-19 del personal tècnic sanitari que realitza serveis de transport sanitari i urgències SPB i SPA del servei 061 a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 1175/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost dels treballs realitzats per la consultora GPA en relació amb la ruta Menorca-Barcelona.
	A la Pregunta RGE núm. 1176/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a servei d'ambulàncies de trasllat i urgències del 061 a Menorca a la 3a onada de la COVID- 19.
	A les Preguntes RGE núm. 1179 i 1180/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a criteri interpretatiu dels pactes successoris a Eivissa i Formentera (I i II).
	A la Pregunta RGE núm. 1191/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a servei d'ambulàncies de trasllat i urgències del 061 a Eivissa a la 3a onada de la COVID-19 (2).
	A la Pregunta RGE núm. 1192/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a desplaçament del personal sanitari del servei de Salut d'Eivissa a l'atenció domiciliària de pacients.
	A la Pregunta RGE núm. 1193/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a alts càrrecs que han rebut la vacuna COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 1222/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal d'infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 1376/21, del diputat Joan Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a ampliacions d'hotels de Mallorca.
	A la Pregunta RGE núm. 1388/21, del diputat Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a gestió del tramvia que connectarà el centre de Palma amb Son Espases.
	A la Pregunta RGE núm. 1467/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a execució de la nova residència d'Andratx.
	A la Pregunta RGE núm. 1468/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a inici de les obres de la nova residència d'Andratx.
	A la Pregunta RGE núm. 1469/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a redacció del projecte de la nova residència d'Andratx.
	A la Pregunta RGE núm. 1470/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a conveni amb l'Ajuntament d'Andratx per finançar les obres de la nova residència d'Andratx.
	A les Preguntes RGE núm. 1510 i 1511/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a compliment de la PNL 676/19, relativa a revisió dels criteris d'adjudicació dels acords marc de contractació centralitzada (I i II).
	A les Preguntes RGE núm. 1512 i 1513/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a compliment de la PNL 676/19, relativa a revisió dels criteris d'adjudicació dels acords marc de contractació centralitzada (III i IV).
	A la Pregunta RGE núm. 1514/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la PNL 676/19, relativa a revisió dels criteris d'adjudicació dels acords marc de contractació centralitzada (V).
	A la Pregunta RGE núm. 1529/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat del projecte d'enderrocament de l'antiga terminal portuària de Ciutadella per a la futura construcció del Centre Integrat de Formació Professional d'Hoteleria.
	A la Pregunta RGE núm. 1530/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació per a la construcció del Centre Integrat de Formació Professional d'Hoteleria de Ciutadella.
	A les Preguntes RGE núm. 1537 a 1550/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies presentades, tramitades, pendents de tramitar, no tramitades per defecte de forma, notificades als infractors, propostes de sanció notificades, nombre i quantia de multes cobrades el 2020 i fins a 31 de gener de 2021 en relació amb l'incompliment de les normes imposades per protegir la població de la COVID-19 a Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 1596 a 1598/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a elaboració del Pla de conciliació de Balears, a Mesa per a la conciliació i l'elaboració del Pla i a aplicació del Pla.
	A la Pregunta RGE núm. 1726/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions des del Govern de les Illes Balears en el marc del compliment de l'establert a la Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de la persona en el procés de morir (1).
	A la Pregunta RGE núm. 1727/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions des del Govern de les Illes Balears en el marc del compliment de l'establert a la Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de la persona en el procés de morir (2).
	A la Pregunta RGE núm. 1782/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a noves gestions fetes pel Govern balear per eliminar o suavitzar la regla de minimis.
	A les Preguntes RGE núm. 1845 a 1872/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a nombre de liquidacions de l'import de successions i donacions corresponent a transmissions per la celebració de pactes successoris durant els anys 2014-2020 a Menorca, a Mallorca, a Eivissa i a Formentera.
	A la Pregunta RGE núm. 1912/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a material EPI facilitat als professionals i als treballadors dels centres hospitalaris i centres de salut considerats "sensibles" per l'atenció a pacients de zones COVID.
	A la Pregunta RGE núm. 1914/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a revisió del nou sistema tarifari de transport públic.
	A la Pregunta RGE núm. 1950/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a campanya informativa dirigida als afectats per la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminants.
	A la Pregunta RGE núm. 1951/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ajornament de les limitacions o prohibicions que són exigibles a partir de dia 1 de gener de 2021, d'acord amb la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminants.
	A la Pregunta RGE núm. 1964/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds presentades a les ajudes MOVES II.
	A la Pregunta RGE núm. 1965/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds presentades a les subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçades a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials.
	A la Pregunta RGE núm. 1966/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds presentades al programa PREE.
	A la Pregunta RGE núm. 1967/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds presentades a les ajudes MOVES II resoltes favorablement.
	A la Pregunta RGE núm. 1968/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçades a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials resoltes favorablement.
	A la Pregunta RGE núm. 1969/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sol·licituds presentades del programa PREE resoltes favorablement.
	A les Preguntes RGE núm. 2018 i 2019/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a sequel·les de la pandèmia en la salut mental dels nins i adolescents a les Illes balears, fatiga pandèmica (1 i 2).
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