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F) RGE núm. 4303/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures restrictives
anunciades des del govern per aplicar des del 24 d'abril, en relació amb les activitats que desenvolupen les entitats del tercer sector en
el context de la pandèmia de la COVID-19. 5718

G) RGE núm. 4308/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estratègia de
vacunació COVID-19 per a persones en situació administrativa irregular que no es troben empadronades o es trobin sense targeta
sanitària per a l'accés al Servei de Salut de les Illes Balears. 5718

H) RGE núm. 4352/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
recuperació pel Govern balear dels ingressos derivats de la liquidació de l'IVA del model de finançament autonòmic de l'any 2017 (I).

5718

I) RGE núm. 4353/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
recuperació pel Govern balear dels ingressos derivats de la liquidació de l'IVA del model de finançament autonòmic de l'any 2017 (II).

5719

J) RGE núm. 4354/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
recuperació pel Govern balear dels ingressos derivats de la liquidació de l'IVA del model de finançament autonòmic de l'any 2017 (III).

5719

K) RGE núm. 4363/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a data
de l'ingrés de l'estat a la comunitat autònoma dels 101 milions d'euros que se'ns devien. 5719

L) RGE núm. 4364/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a funcions del
director/a de gestió de l'Hospital Universitari Son Espases. 5719

M) RGE núm. 4365/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a funcions del
director/a de gestió de l'Hospital Universitari Son Llàtzer. 5719

N) RGE núm. 4366/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a funcions del
director/a de gestió de l'Hospital Comarcal d'Inca. 5719

O) RGE núm. 4367/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a funcions del
director/a de gestió de l'Hospital de Manacor. 5720

P) RGE núm. 4368/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a funcions del
director/a de gestió de l'Hospital General Mateu Orfila. 5720

Q) RGE núm. 4369/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a funcions del
director/a de gestió de l'Hospital Can Misses. 5720

R) RGE núm. 4370/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a funcions del
director/a de gestió de l'Hospital de Formentera. 5720

S) RGE núm. 4378/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a participació i
presència de l'OBIA (Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència) als diferents òrgans institucionals de les Illes Balears. 5720

T) RGE núm. 4473/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a població nascuda
entre els anys 2001 i 2007 no vacunada contra la meningitis a les Illes Balears. 5721

U) RGE núm. 4474/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tipus de mitjans
utilitzats des de la Conselleria de Salut i Consum per comunicar-se amb els col·lectius pendents de rebre la vacuna contra la meningitis
i citar-los pe a la vacunació. 5721

V) RGE núm. 4475/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari El Ciudadanos, relativa a dades de
vacunació contra la meningitis corresponents a l'any 2020 als nascuts entre els anys 2001 i 2007 a les Illes Balears. 5721

W) RGE núm. 4476/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dades de
vacunació contra la meningitis corresponents a l'any 2021 als nascuts entre els anys 2001 i 2007 a les Illes Balears. 5721

X) RGE núm. 4477/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dades sobre
diagnòstics casos de meningitis el 2020 a les Illes Balears. 5721
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Y) RGE núm. 4478/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dades sobre
diagnòstics casos de meningitis el 2021 a les Illes Balears. 5721

Z) RGE núm. 4479/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tipus de mitjans
utilitzats des de la Conselleria de Salut i Consum per comunicar-se amb els col·lectius pendents de rebre la vacuna contra el papil·loma
humà. 5722

AA) RGE núm. 4480/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari El Ciudadanos, relativa a dades de
vacunació contra el papil·loma humà el 2020 a les Illes Balears. 5722

AB) RGE núm. 4481/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dades de
vacunació contra el papil·loma humà el 2021 a les Illes Balears. 5722

AC) RGE núm. 4482/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dades sobre
diagnòstics del papil·loma humà el 2020 a les Illes Balears. 5722

AD) RGE núm. 4483/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dades sobre
diagnòstics del papil·loma humà el 2021 a les Illes Balears. 5722

AE) RGE núm. 4489/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació del programa
British a l'IES Cap de Llevant de Maó. 5722

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 4493/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a criteris que segueix el Govern per imposar les restriccions als establiments de restauració de cadascuna de les Illes Balears. 5723

B) RGE núm. 4613/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a implicacions per a Balears de l'aplicació de l'article 12.2 de la LOMLOE. 5723

C) RGE núm. 4617/21, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a sentència que anul·la
el Decret posidònia. 5723

D) RGE núm. 4618/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a corredors turístics.
5723

E) RGE núm. 4621/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a garantia de la salut pública un cop
expirat l'estat d'alarma. 5723

F) RGE núm. 4622/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a retallada de l'horari del centre
de salut de Ferreries. 5724

G) RGE núm. 4623/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a drets dels
ciutadans de Balears. 5724

H) RGE núm. 4624/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a prohibició
d'entrar a Espanya als treballadors procedents de Colòmbia. 5724

I) RGE núm. 4625/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de desescalada.
5724

J) RGE núm. 4626/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'infraestructures
socials a les Illes Balears per als anys 2017-2021. 5724

K) RGE núm. 4627/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència a la
Conselleria d'Educació. 5724

L) RGE núm. 4628/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes en matèria de
sanejament i depuració d'aigües per ser finançats amb fons europeus Next Generation EU. 5725

M) RGE núm. 4629/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sancions d'Europa per
incompliment de la depuració d'aigües. 5725
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N) RGE núm. 4630/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de desescalada per
al sector de noces i esdeveniments. 5725

O) RGE núm. 4631/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informes i actes del
Comitè autonòmic de gestió de malalties infeccioses. 5725

P) RGE núm. 4632/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció en alts càrrecs
i polítics com a conseqüència de la remodelació del Govern. 5725

Q) RGE núm. 4633/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme britànic.
5725

R) RGE núm. 4635/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques necessàries per
a les Illes Balears. 5726

S) RGE núm. 4636/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a Oficina anticorrupció. 5726

3.12. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA

A) RGE núm. 4321/21, del Sr. Antoni Bonet Ramon, relativa a modificació de la Llei 8/1986, electoral de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. 5726

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 4298/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a educació inclusiva, davant la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura. 5726

B) RGE núm. 4299/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a canvi legal que permeti la substitució
de sancions administratives per treballs per a la comunitat, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 5727

C) RGE núm. 4318/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a combat de la
hipocondria digital i per la bona informació sanitària, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència). 5728

D) RGE núm. 4447/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a drets laborals, davant la Comissió de Turisme i Treball.
5728

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A les Preguntes RGE núm. 2020 a 2022/21, presentades per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari
El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a basses de regants (I a III). 5729

B) A les Preguntes RGE núm. 2087 a 2110/21, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a quantia de les ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives d'Es Mercadal, d'Alaior,
d'Es Castell, de Ciutadella, d'Es Migjorn Gran, de Ferreries, de Maó i de Sant Lluís durant 2020, 2019 i 2018. 5730

C) A les Preguntes RGE núm. 2111 a 2118/21, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a previsió de les ajudes del Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives d'Es Mercadal, d'Alaior, d'Es
Castell, de Ciutadella, d'Es Migjorn Gran, de Ferreries, de Maó i de Sant Lluís durant 2021. 5730

D) A la Pregunta RGE núm. 2120/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a detall de les campanyes o actuacions per a la prevenció de les addiccions al joc i a les drogues dutes a terme pel Govern de
les Illes Balears durant els darrers dos anys (2019 i 2020). 5731

E) A la Pregunta RGE núm. 2121/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a detall de les actuacions dutes a terme pel Govern de les Illes Balears durant els darrers dos anys per donar suport a
organitzacions dedicades a la prevenció del suïcidi i a aquelles que aglutinen els afectats i les seves famílies. 5732

F) A la Pregunta RGE núm. 2122/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a teléfon o teléfons que el Govern de les Illes Balears té habilitats per prestar ajudes i suport específics a empresaris, autònoms
i desocupats, nombre de persones que han contactat per aquesta via i nombre de persones que han estat derivades a algun servei d'atenció
psicològica. 5732
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G) A la Pregunta RGE núm. 2123/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a variacions en el nombre de professionals que han format part de les plantilles del personal en els serveis d'emergències i
atenció primària dependents del Govern de les Illes Balears des del mes de gener de 2020. 5732

H) A la Pregunta RGE núm. 2124/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a estudis d'investigació que es duen o s'han dut a terme durant els dos darrers anys sobre l'epidemiologia del suïcidi i la conducta
suïcida a les Illes Balears en els quals participi del Govern de les Illes Balears. 5732

I) A la Pregunta RGE núm. 2125/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a taxa de suïcidis a les Illes Balears en els darrers cinc anys i detall de la resta d'indicadors amb els quals compti el Govern de
les Illes Balears per calcular el progrés de l'estratègia antisuïcidis. 5732

J) A la Pregunta RGE núm. 2126/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a nombre d'intervencions de prevenció del suïcidi. 5732

K) A la Pregunta RGE núm. 2127/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a nombre d'hospitalitzacions que s'han originat a conseqüència d'intents de suïcidi. 5733

L) A la Pregunta RGE núm. 2130/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a mesures adoptades pel Govern de les Illes Balears per accelerar l'elaboració del Pla de prevenció, actuació i maneig de la
conducta suïcida de Balears. 5733

M) A la Pregunta RGE núm. 2131/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a dotació pressupostària acordada per a l'execució del Pla de prevenció, actuació i maneig de la conducta suïcida de Balears.

5733

N) A la Pregunta RGE núm. 2132/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a detall de les campanyes a mitjans de comunicació i xarxes socials per millorar la informació de la població sobre el suïcidi.

5733

O) A la Pregunta RGE núm. 2133/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a actuacions realitzades pel Govern de les Illes Balears per promoure la informació responsable sobre el suïcidi per part dels
mitjans de comunicació. 5733

P) A la Pregunta RGE núm. 2134/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a nombre de familiars víctimes de la COVID-19 amb patologies prèvies de depressió que han estat monitoritzats amb la finalitat
de prevenir possibles conductes suïcides. 5733

Q) A la Pregunta RGE núm. 2135/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a actuacions formatives planificades o executades durant els darrers dos anys sobre prevenció del suïcidi per a sanitaris,
professionals de l'ensenyament, treballadors socials, personal dels serveis d'emergència, cossos de seguretat, sacerdots i treballadors
a l'àmbit de la tercera edat. 5734

R) A la Pregunta RGE núm. 2136/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a detall de les campanyes o actuacions sobre la perillositat del consum d'alcohol dutes a terme pel Govern de les Illes Balears
durante els darrers dos anys (2019 i 2020). 5734

S) A la Pregunta RGE núm. 2183/21, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informadors COVID. 5734

T) A la Pregunta RGE núm. 2185/21, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a memòria d'actuacions COVID-19 coordinades des de la Conselleria de Salut i Consum i des del Servei de Salut de les Illes
Balears durant el 2020. 5735

U) A la Pregunta RGE núm. 2186/21, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a termini de demora en el pagament de proveïdors des del Servei de Salut de les Illes Balears. 5735

V) A la Pregunta RGE núm. 2187/21, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a pagament de plus d'insularitat als sanitaris de les Illes Balears. 5736

W) A la Pregunta RGE núm. 2191/21, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a sanció per l'incompliment de les mesures sanitàries. 5736
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X) A les Preguntes RGE núm. 2204 a 2207/21, presentades pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a ajudes del Govern de les Illes Balears en matèria de transports, a doblers en ajudes a empreses dedicades
al transport en bus, en taxi i al lloguer de vehicles des del març de 2020. 5736

Y) A la Pregunta RGE núm. 2217/21, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de camps i punts de fondeig que han presentat la declaració responsable prevista a la disposició transitòria
4a del Decret 25/2018. 5736

Z) A les Preguntes RGE núm. 2220 a 2223/21, presentades pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a qualificació de l'estat de les aigües de les zones de bany del Port d'Alcúdia al començament de la platja,
de la Platja de Sant Joan a Alcúdia, de Camp de Mar i d'Albercutx (Port de Pollença). 5737

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 4289/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors de les Illes Balears sobre la greu situació que pateix la pesca a les Illes
Balears arran de les restriccions establertes per la Unió Europea i aplicades pel Govern de l'Estat. 5737

B) RGE núm. 4297/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació sobre la situació en què es troba el sector de la pesca d'arrossegament i les actuacions dutes a terme quant al
Reglament de la Unió Europea 2019/1022. 5738

C) RGE núm. 4351/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de
la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors sobre la recuperació pel Govern de les Illes Balears dels ingressos derivats de la liquidació
de l'IVA del model de finançament autonòmic de l'any 2017. 5738

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 4320/21. 5738

B) Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 2344/21. 5738

4. INFORMACIONS

A) Renúncia al càrrec de secretària de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 5738

B) Substitució a la Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió de Recursos Hídrics. 5739

C) Resolució de Presidència en relació al nomenament de la Sra. Esther Sosa i Carrasco. com a personal eventual adscrita
funcionalment al servei del grup parlamentari Socialista. 5739

D) Vuitena pròrroga de la Declaració de l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament
del Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis. 5739

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 98, de 23 d'abril de 2021. 5740
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'abril de 2021, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2976/21, relativa a política general del Govern en
matèria d'emergències, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dotar les Illes Balears dels recursos necessaris, tant
humans com materials, d’acord amb el que preveuen els
reglaments interns dels Cossos i Forces de Seguretat de
l’Estat. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a pagar, en un termini màxim de tres mesos, totes les
ajudes compromeses en els diferents episodis de fenòmens
meteorològics adversos que han patit les Illes Balears en els
darrers quatre anys i que, a dia d’avui, resten pendents de
pagament.

A la seu del Parlament, 20 d'abril de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'abril de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 15551/20, relativa a foment de la
contractació juvenil, amb les esmenes RGE núm. 4100, 4101,
4102 i 4103, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a actualitzar el contracte de relleu als sectors
econòmics actuals i a bonificar la seva utilització quan el o
la rellevista sigui menor de 30 anys, amb especial incís en
sectors envellits o en persones pròximes a la jubilació
considerades de risc per la COVID-19.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a impulsar reduccions i bonificacions a les
empreses que contractin treballadors o treballadores menors
de 30 anys en figures laborals estables com el contracte
indefinit i a jornada completa. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a incrementar la dotació pressupostària a les
comunitats autònomes pel que fa al Sistema Nacional de
Garantia Juvenil. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant iniciatives encaminades
a una major inserció laboral dels i les joves en unes
condicions dignes, com és l’exemple del programa “Joves
Qualificats”, que permet, a través del Sistema Nacional de
Garantia Juvenil, la contractació en pràctiques de joves
menors de 30 anys amb estudis universitaris o de formació
professional. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir millores en el programa SOIB
“Joves Qualificats” com ara, per exemple, que empreses del
sector privat també s'hi puguin acollir de tal manera que
puguin contractar en pràctiques persones joves desocupades
beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa iniciatives per tal de facilitar
la tornada a les Illes Balears del talent d’aquells i aquelles
joves qualificats que han hagut de partir fora de les Illes per
manca d’oportunitats laborals, així com per evitar un
possible nou èxode de talent. 

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar mesures concretes per fer possible el
retorn del talent jove, com per exemple, fomentar
l'establiment a les Illes Balears de joves emprenedors i
emprenedores perquè hi desenvolupin el seu projecte.
L'administració competent avaluarà la viabilitat dels
projectes presentats amb la col·laboració de persones
expertes en funció de la matèria objecte del projecte.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya a incloure com a
condicions especials d'execució dels contractes públics,
dins els límits legals, consideracions socials vinculades a
l'edat que fomentin la contractació de personal jove. 

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a estudiar la creació d'un segell de responsabilitat
social jove que identifiqui, davant les persones
consumidores i davant les administracions, aquelles
empreses compromeses amb la contractació, la promoció i
la dignificació de les condicions laborals de la joventut.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme una vigilància especial sobre les
condicions de les ofertes laborals dirigides a persones
joves. En particular, s’ha de vetllar per la desaparició de la
cobertura de places laborals a través de voluntaris i
voluntàries, que solen amagar contractacions fraudulentes. 

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-095.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-095.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-072.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104100
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104101
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104102
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104103
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11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar iniciatives per afavorir la
contractació de joves en risc d’exclusió social i de joves en
situació de vulnerabilitat.

12. El Parlament de las Illes Balears insta el Govern central
a plantejar solucions per evitar que es paralitzin possibles
contractes de formació i aprenentatge per a jovent en
pràctiques d’empresa per Formació Dual en empreses amb
treballadors i treballadores adherits a ERTO.

A la seu del Parlament, 27 d'abril de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

d'abril de 2021, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2744/21, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb l'erradicació de la pobresa i la gestió de
l'Ingrés Mínim Vital.

Actuà com a interpelAlant la diputada Margalida Durán i
Cladera i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera d'Afers Socials i Esports. Hi hagué torn de rèplica i
de contrarèplica.

Palma, 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

d'abril de 2021, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3771/21, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern
en relació amb la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i
reconeixement democràtica.

Actuà com a interpelAlant el diputat Jesús Méndez i Baiges
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica. Hi hagué torn de rèplica i
de contrarèplica.

Palma, 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
d'abril de 2021, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 3800/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assalt al
camp de futbol del Sant Francesc durant un partit de futbol de
la categoria infantil, que contestà la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat.

B) RGE núm. 3767/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a vaccinació del
professorat de CEPA i de docents d'ensenyaments de règim
especial, que contestà la consellera de Salut i Consum.

C) RGE núm. 3795/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a sistema
on line de sol·licitud de cita prèvia per al torn de vacunació de
COVID-19 a les Illes Balears, que contestà la consellera de
Salut i Consum.

D) RGE núm. 3789/21, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a no-inclusió dels docents dels diferents CEPA
dins el col·lectiu 6C de la vacunació, que contestà la consellera
de Salut i Consum.

E) RGE núm. 3834/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dades de
vacunació d'alts càrrecs, que contestà la consellera de Salut i
Consum.

F) RGE núm. 3799/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova
regulació d'horaris de les barques d'arts menors de Mallorca,
que contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

G) RGE núm. 3801/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
de la Setmana Santa en relació amb la restauració, que contestà
el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

H) RGE núm. 3875/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes
delictius de menors fugats de centres d'internament, que
contestà la consellera d'Afers Socials i Esports.

I) RGE núm. 3806/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a evidència de l'inici del
procés de reactivació econòmica i canvi de tendència, que
contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

J) RGE núm. 3802/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis normatius en
matèria d'habitatge, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.
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K) RGE núm. 3876/21, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocultació de
dades sobre càrrecs polítics vacunats de forma privilegiada a
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció a les Illes
Balears, que contestà la consellera de Salut i Consum.

L) RGE núm. 3796/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració del Govern de la campanya turística de Setmana
Santa, que contestà el conseller de model Econòmic, Turisme
i Treball.

M) RGE núm. 3803/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
restrictives un cop finalitzi l'estat d'alarma, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

N) RGE núm. 3768/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a discriminació de Formentera
en l'aplicació de l'estratègia de cronicitat, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

O) RGE núm. 3788/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a calendari de vacunació, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

P) RGE núm. 3809/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
manteniment de les restriccions a l'hostaleria, la restauració i
l'oci nocturn, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

Q) RGE núm. 3798/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a alternatives del
Govern per a la desescalada davant la finalització de l'estat
d'alarma, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

R) RGE núm. 3807/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a perspectives per a la
temporada turística enguany, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
d'abril de 2021, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

S) RGE núm. 3920/21, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunacions de
COVID-19 a Eivissa, que contestà la consellera de Salut i
Consum.

T) RGE núm. 3933/21, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes PDR
2020, que contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació.

U) RGE núm. 4052/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a criteris
per mantenir tancada l'hostaleria, que contestà la consellera de
Salut i Consum.

V) RGE núm. 3928/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada
d'imposts, que contestà la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors.

W) RGE núm. 3929/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis a
les reserves marines, que contestà la consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació.

X) RGE núm. 3931/21, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estratègia
d'altres destinacions turístiques competidores per immunitzar
contra la COVID, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

Y) RGE núm. 3935/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a restriccions a la
circulació de vehicles diesel el 2025, que contestà el
vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica.

Z) RGE núm. 3914/21, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a motiu de l'endarreriment de
les inversions en infraestructures educatives a Menorca, que
contestà el conseller d'Educació i Formació Professional.

AA) RGE núm. 3930/21, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incentius per
als joves universitaris, que contestà el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.

AB) RGE núm. 3932/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la
normativa vigent per resoldre les precarietats que pateixen els
policies locals, que contestà la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat.

AC) RGE núm. 3922/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures de la Direcció General d'Innovació per afavorir
l'atracció i la retenció de talent a Balears, que contestà el
vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica.

AD) RGE núm. 3934/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment de
vacunes fet pel Govern de l'Estat, que contestà la consellera de
Salut i Consum.

AE) RGE núm. 3917/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a connectivitat aèria, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

AF) RGE núm. 3913/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a exclusió a la Llei de canvi
climàtic estatal de mesures respecte de la prohibició dels
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vehicles amb diesel, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

AG) RGE núm. 3927/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
participació en actes d'exaltació de la Segona República, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

AH) RGE núm. 4065/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
flexibilització de les restriccions a l'hostaleria, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

AI) RGE núm. 3936/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència real en
la gestió de la pandèmia, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

d'abril de 2021, rebutjà els Punts 1, 2 i 5 de la Moció RGE
núm. 2976/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política general del Govern en matèria d'emergències, amb el
resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 53, vots a favor 24, vots en contra 29

i abstencions 0.
• Punt 2: vots emesos 53, vots a favor 25, vots en contra 28

i abstencions 0.
• Punt 5: vots emesos 53, vots a favor 26, vots en contra 27

i abstencions 0.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

d'abril de 2021, rebutjà la Moció RGE núm. 3727/21, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política sobre
l'activitat turística, amb el resultat següent: 
• Punts 1, 2, 3, 7, 10, 11 i 12: vots emesos 53, vots a favor

24, vots en contra 29 i abstencions 0.
• Punt 4: vots emesos 53, vots a favor 3, vots en contra 29 i

abstencions 21.
• Punt 5: vots emesos 53, vots a favor 21, vots en contra 29

i abstencions 3.
• Punt 6: vots emesos 52, vots a favor 16, vots en contra 28

i abstencions 8.

• Punt 8: vots emesos 53, vots a favor 6, vots en contra 29 i
abstencions 18.

• Punt 9: vots emesos 53, vots a favor 19, vots en contra 34
i abstencions 0.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

d'abril de 2021, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
14117/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada
de personal de suport a nins amb necessitats especials (NEE i
NESE) a l'inici del curs 2020-2021, amb el resultat següent:
• Punt 1: vots emesos 56, vots a favor 25, vots en contra 29

i abstencions 2.
• Punt 2: vots emesos 56, vots a favor 28, vots en contra 28

i abstencions 0, després de tres votacions consecutives amb
el mateix resultat.

• Punt 3: vots emesos 56, vots a favor 26, vots en contra 28
i abstencions 2.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

d'abril de 2021, atès l'empat produït en comissió, votà i rebutjà
el Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 289/21, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reduir l'enorme
impacte de la pujada dels costs d'electricitat a les famílies i
consumidors particulars, en plena onada de fred i durant la crisi
sanitària de la COVID-19, amb el resultat següent: vots emesos
58, vots a favor 26, vots en contra 32 i abstencions 0.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual

es valida el Decret Llei 2/2021, de 22 de març, pel qual
s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de
l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de la
taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar (RGE núm.
2961/21).

D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 13 d’abril de 2021, després d’un debat i una votació de
totalitat, acordà validar el Decret Llei 2/2021, de 22 de març,
pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de
l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de la taxa
fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar (Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 40 de 23 de març de 2021).

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
No-tramitació com a projecte de llei del Decret Llei

2/2021, de 22 de març, pel qual s'aproven mesures
excepcionals i urgents en l'àmbit de l'impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs
de sort, envit o atzar (RGE núm. 2961/21).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
d'abril de 2021, rebutjà, per 24 vots a favor, 29 en contra i cap
abstenció, la tramitació com a projecte de llei del decret llei
esmentat.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 3916/21.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
d'abril de 2021, acordà per assentiment, la modificació de
l'ordre del dia en el sentit d'ajornar la pregunta esmentada,
presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
polítiques laborals destinades als joves, atesa la petició
d'aquesta diputada mitjançant l'escrit RGE núm. 4053/21.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Aprovació del Punt 7 de la Proposició no de llei RGE

núm. 1048/21.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
d'abril de 2021, atès l'empat produït en comissió, votà i aprovà
el Punt 7 de la proposició no de llei esmentada, del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, relativa a mesures urgents sobre
la pujada del preu de la llum i el gas.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de març de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 289/21,
relativa a reduir l'enorme impacte de l'augment dels costs
d'electricitat a les famílies i consumidors particulars, en plena
onada de fred i durant la crisi sanitària de la COVID-19, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat
que s'adoptin totes les mesures necessàries per reduir
l'enorme impacte de la pujada del preu de l'electricitat a les
famílies i als consumidors vulnerables, durant les
circumstàncies derivades de la crisi sanitària.

2. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears que, al seu torn, insti el Govern
central que impulsi, entre altres, les següents mesures:

a) Acabar amb la doble imposició establerta a les
factures de la llum i el gas natural, traient els impostos
d'electricitat i hidrocarburs respectivament, de la base
imposable de l'IVA, rebaixant enormement els preus de
l'electricitat a les famílies i empreses espanyoles i fent més
competitiva la nostra economia, en situar aquests costos en
línia amb els dels nostres socis europeus.

b) Establir un tipus d'IVA reduït (10%) per a les factures
de la llum i del gas natural, com a mínim, mentre duri la
situació d'excepcionalitat derivada de la pandèmia de la
COVID-19. 
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c) Impulsar, en col·laboració amb la Comissió Nacional
dels Mercats i la Competència, una reforma de la tarifa
elèctrica en relació amb els elements que determinen el seu
cost actual (primes a les energies renovables, compensació
de costos extrapeninsulars, amortització del deute per
dèficit tarifari, etc.) perquè els consumidors no hagin de
suportar els que no estan associats al cost de la generació i
distribució de l'electricitat. 

d) Impulsar les iniciatives legislatives precises per
regular una garantia social d'accés als subministraments
bàsics per a tots els consumidors i famílies en situació de
vulnerabilitat, especialment en els mesos d'hivern.

A la seu del Parlament, 27 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 25 de març de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1048/21,
relativa a mesures urgents sobre la pujada del preu de la llum
i del gas (amb el punt 7 aprovat a la sessió plenària de dia 20
d'abril de 2021, atès l'empat produït a la comissió), i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la constitució de la Mesa per a la
Lluita contra la Pobresa Energètica, amb caràcter urgent i
en els termes previstos a la modificació de la Resolució de
23 de desembre de 2015 publicada en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears núm. 158, de 21 de novembre de 2019. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar plans de formació i informació al
consumidor domèstic que facilitin l'enteniment i el control
de les tarifes aplicades. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a reformar el bo social elèctric i a crear un bo social
gasista, perquè en tots dos casos: 

a) La seva sol·licitud sigui automàtica. 

b) L'únic criteri d'adjudicació sigui la renda de la llar.
 

c) Sigui prou progressiu per garantir que qualsevol llar
té accés a un subministrament essencial. 

d) Que totes les empreses dels sectors corresponents,
incloent-hi tots els segments, assumeixin el seu cost
proporcionalment al seu volum de facturació. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a la congelació de les tarifes dels consumidors

domèstics a desembre de 2020, posant com a referència la
renda mitjana de les famílies a aquesta data i fins a
setembre de 2021, prorratejant l'import de l'increment sofert
en les successives factures fins als pròxims dos anys. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a impulsar la creació d'una comercialitzadora pública
d'energia a nivell estatal per lluitar contra la pobresa
energètica i garantir el subministrament als sectors més
vulnerables. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a recuperar la gestió pública de les centrals
hidroelèctriques, permetent que els usos de l'aigua operin en
favor de l'interès general, facilitant una transició cap a un
model 100% renovable. 

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a impulsar la reforma del mercat elèctric, aprovant
un gravamen sobre l'excés de retribució que reben en el
mercat central ja amortitzades, per acabar amb els beneficis
caiguts del cel. 

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a reformar la factura elèctrica reduint el cost de la
part fixa, reduint els pagaments per capacitat que reben
determinades centrals només per estar disponibles,
modificant el servei d'interrumpibilitat que el doti d'utilitat
i acosti als seus homòlegs europeus. 

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a desenvolupar els certificats d'estalvi energètic
perquè les empreses puguin descomptar-se aquestes
quantitats de la quantitat que els correspongui aportar al
Fons Nacional d'Eficiència Energètica, quantitats que
actualment s'estan repercutint en factura a les persones
consumidores.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a introduir modificacions a la normativa
encaminades a l'augment de control i lluita contra la
corrupció, que impedeixin les portes giratòries des de la
gestió pública cap a les empreses energètiques. 

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a realitzar una auditoria de costos de tot el sistema
elèctric nacional que determini els costos reals de producció
de l'electricitat amb cada tecnologia així com els costos
associats als serveis de transport i distribució, i també una
auditoria específica del dèficit de tarifa.

A la seu del Parlament, 27 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 de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31 de març de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
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núm. 15347/20, relativa a la millora  de la connectivitat de
Menorca, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a negociar amb les aerolínies que operen amb les
Balears, perquè es recuperi o s’implementi el servei
d’acompanyament als menors, que seria subvencionat en
part pel Govern de l’Estat per als usuaris residents a les
Illes Balears.

A la seu del Parlament, 13 d'abril de 2021
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 d'abril de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 18001/20, relativa a promoció i blindatge dels drets de
les dones de les accions de Cooperació per al
Desenvolupament, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure els següents enfocaments en el
disseny de polítiques que impulsi en l'àmbit de la
Cooperació per al Desenvolupament: 

a) Donar suport a l’estratègia de gènere del Govern de
les Illes Balears i impulsar iniciatives adreçades a enfortir
l'arquitectura institucional que permeti la transversalització
de la perspectiva de gènere en els diversos nivells de
l'administració i en les polítiques públiques. 

b) Donar suport a l’estratègia d’educació per a la
transformació social de la Direcció General de Cooperació
per promoure una ciutadania crítica i conscient sobre les
desigualtats i les múltiples violències que sofreixen les
dones i nines arreu del món. 

c) Promoure l'intercanvi de bones pràctiques pel que fa
a la posada en marxa de lleis, polítiques, plans d'acció i
programes educatius de sensibilització, per prevenir,
atendre, sancionar i eradicar les diferents formes de
violència i discriminació per raó de gènere contra les dones,
les adolescents i les nines, incloses aquelles amb capacitats
diverses.

d) Facilitar la promoció a l'accés universal a serveis de
salut integrals, inclosos els serveis de salut sexual i
reproductiva, accessibles, assequibles i de qualitat, així com
el seu finançament, per a les dones, les nines i les

adolescents en tota la seva diversitat, per afavorir el seu ple
exercici dels drets sexuals i reproductius. 

e) Continuar amb les mesures de promoció de l'accés a
l'educació de dones i nines en els projectes de cooperació
al desenvolupament atès que són elles precisament les que
més es troben privades d’aquest dret fonamental. 

f) Promoure mesures que assegurin el dret a una vida
lliure de tota forma de violència i discriminació per a les
dones, així com l'eliminació d'obstacles legals i
institucionals per el seu accés efectiu a la justícia ràpida i
expedita, que posin fi a la impunitat i garanteixin reparació
i que protegeixin l'accés als serveis essencials en casos de
violència, especialment en casos de violència sexual. 

g) Animar els esforços sostinguts per augmentar la
representació de les dones, incloses les dones amb
capacitats diverses, en els processos de presa de decisions
a fi d'assolir la democràcia paritària, amb un enfocament
intercultural i ètnicoracial, refermant la presència de les
dones en tots els poders de l'Estat, nivells i àmbits de
govern i en Organitzacions Internacionals. 

h) Promoure un canvi sistèmic en l'àmbit internacional
en l'abordatge de la migració per superar les vulnerabilitats
de les dones en el cicle migratori, amb especial atenció als
fenòmens de desplaçament que es generen entorn de les
cadenes globals de cura i les seves causes estructurals,
garantint els drets humans i les condicions de treball decent,
la prevenció de la violència, en particular la violència
sexual, el tràfic de persones, i l'accés no discriminatori als
serveis de salut i a la protecció social integral per a dones,
adolescents i nines migrants. 

i) Donar suport a mecanismes de promoció, enfortiment
i creixement de la producció i comerç exterior amb
perspectiva de gènere com a pilar d'un desenvolupament
econòmic dels països que promogui la generació d'ocupació
de qualitat i empreniments liderats per dones, realitzant
avaluacions d'impacte en els drets de les dones dels acords
comercials i d'inversió. 

j) Blindar i incorporar la transversalització de
l'enfocament de gènere tant en el conjunt de l'arquitectura
institucional i futurs plans directors, estratègies i protocols,
així com l'actualització de la normativa reguladora de la
política de Cooperació. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a impulsar, a fòrums com la Unió Europea, la
Comunitat Iberoamericana de Nacions i les Cimeres
Iberoamericanes, el G20 o les Nacions Unides, iniciatives
que recullin l'efecte desigual que la crisi de la COVID-19
ha tengut a les dones, adolescents i nines, i que promogui la
inclusió d'aquest impacte diferencial en els plans de lluita
contra pandèmies i en els plans de recuperació.

A la seu del Parlament, 13 d'abril de 2021
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort
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Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 d'abril de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1067/21, relativa a millora i transferència de l'Ingrés
Mínim Vital, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

E)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a revisar els requisits per accedir a l’Ingrés Mínim
Vital per tal que aquest arribi a totes les persones i famílies
que puguin necessitar aquesta prestació, donat que el baix
percentatge de resolucions favorables demostra que no és
així. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a transferir la gestió de l’Ingrés Mínim Vital al
Govern de les Illes Balears. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a fer públiques, cada mes, les següents dades
relatives a l’Ingrés Mínim Vital a les Illes Balears,
desglossades per cadascuna de les illes: sol·licituds vàlides,
sol·licituds resoltes, sol·licituds resoltes favorablement.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a adaptar l’import de l’Ingrés Mínim Vital al cost de
vida de cada territori mitjançant un coeficient corrector.

A la seu del Parlament, 13 d'abril de 2021
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 14009/20, relativa a gestió, control i possible erradicació
d'ofidis invasors, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Transició Ecològica i Repte Demogràfic a executar les
mesures previstes al document d'estratègia de gestió,
control i possible erradicació d'ofidis invasors, especialment
les següents: 

a. A desenvolupar les mesures de gestió, control i possible
erradicació de les espècies d'ofidis ja naturalitzades a les
Illes. 

b. A promoure el control de la importació d'espècies
vegetals des de les àrees de distribució natural de les
espècies invasores exòtiques. 

c. A promoure la coordinació amb les autoritats competents
tant en origen com en destinació, inspectors veterinaris i
fitosanitaris, per establir un sistema de control i bones
pràctiques en el transport d'oliveres o altres espècies
vegetals de gran port que puguin ser vector d'entrada
d'ofidis en el nostre territori insular. 

d. A establir possibles quarantenes prèvies a la introducció
d'aquestes oliveres o espècies vegetals, preferentment en
època hivernal o hivernació d'aquests ofidis. 

e. A establir controls en l'embarcament d'oliveres i altres
espècies de gran port amb destinació a les Illes per part de
les empreses d'origen que disminueixin la possibilitat de
transport d'ofidis. 

f. A establir en els ports d'entrada a les Illes, en
col·laboració amb les autoritats ambientals o altres agents
de l'autoritat, inspeccions periòdiques de partides de plantes
susceptibles a transportar ofidis i mantenir en cas positiu les
plantes en quarantena en un lloc apropiat. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Transició Ecològica i Repte Demogràfic a executar un pla
urgent de recuperació i protecció de les espècies
endèmiques en risc d'extinció per l'aparició d'espècies
invasores a l'arxipèlag balear, com és el cas de la sargantana
coneguda com Podarcis Pityusensis pròpia de les illes
d'Eivissa i Formentera.

A la seu del Parlament, 27 d'abril de 2021
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1352/21, relativa a millora a l'Aeroport de Menorca, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

G)

1. El Parlament de les Illes Balears insta AENA S.M.E.
S.A. a reconsiderar les diferents peticions que, des de la
societat de les Illes, s’han fet arribar a l'empresa com ara les
relatives a la Torre de Control o a la necessitat d'un servei
per als malalts en trànsit, que fins al moment han estat
obviades. 

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació per la situació actual que es viu a l'aeroport i
per la manca de diàleg entre l’empresa i la representació
legal dels treballadors. 
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3. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva
solidaritat amb els bombers i tots els treballadors vinculats
a l'alta estacionalitat de la infraestructura, i insta que el
conflicte laboral actual es pugui solucionar de manera
satisfactòria per a totes les parts fent una crida al diàleg
entre aquestes. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a dur a terme les gestions necessàries davant el Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i l'empresa AENA
S.M.E. S.A., així com ENAIRE, perquè siguin sensibles al
fet insular i a les reivindicacions de les institucions locals i
insulars, i a les dels treballadors i dels seus representants. 

5. El Parlament de les Illes Balears traslladarà els
continguts d’aquests acords al Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana i a AENA S.M.E. S.A., així com
a ENAIRE.

A la seu del Parlament, 27 d'abril de 2021
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 21 d'abril de 2021, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 11244/20, relativa a millora
en la regulació de la borsa d'Ibsalut en relació amb la
presentació de treballs a congressos i jornades científiques, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

H)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a especificar la categoria de modalitat de
congrés online i dotar-la d’un valor numèric inferior a la
presencial als concursos de mèrits per constituir les borses
generals de totes les categories professionals que puguin
treballar al Servei de Salut. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a baremar un màxim de comunicacions,
pòsters o d’altres aportacions presentades per al mateix
autor/autora a un mateix esdeveniment científic.

A la seu del Parlament, 27 d'abril de 2021
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 d'abril de 2021, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1359/21, relativa
a creació, atracció i retenció de talent: SOIB i formació, amb

l'esmena RGE núm. 4195/21, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

I)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la retenció de talent mitjançant
ampliacions de programes de contractació com SOIB
QUALIFICATS per donar una oportunitat als i a les
estudiants que acabin de graduar-se i a incentivar la tornada
dels treballadors i emprenedors emigrats mitjançant una
remodelació del programa TORNAM establint uns
incentius i requisits més flexibles i adaptats a les noves
situacions.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir línies de finançament per a la
recuperació del talent “Sènior” a fi de reincorporar al
mercat de treball els professionals majors de 45 anys que
s'han vist especialment afectats per la crisi d'ocupació
conseqüència de la pandèmia que vivim. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a afavorir el retorn als estudis universitaris o
graus de formació professional de les persones desocupades
incentivant especialment l'accés a aquest nivell cap a
aquelles formacions vinculades als nous nínxols de mercat
vinculats a la sostenibilitat mediambiental i el
desenvolupament tècnic i tecnològic. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar programes de formació incentivant
els joves que desitgen reprendre els seus estudis les
certificacions de professionalitat vinculades a la
sostenibilitat mediambiental i al desenvolupament tècnic i
tecnològic. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar nous programes d'ajuda que
permetin impulsar la carrera científica de les nostres
investigadores i investigadors a fi de "retenir i atreure"
talent, establint un percentatge consensuat de creixement
anual del pressupost en I+D+I, amb finançament públic o
privat, amb l'objectiu del 2% del PIB de Balears.

A la seu del Parlament, 27 d'abril de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 d'abril de 2021, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2007/21, relativa
a tècnics de prevenció de riscos laborals, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:
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RESOLUCIÓ

J)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar la implicació de les diferents
administracions públiques en la promoció de la salut laboral
i la millora dels serveis de prevenció de riscos laborals a
totes les administracions per facilitar el desenvolupament de
mesures de millora de la salut laboral de tots els
treballadors i les treballadores de l’Administració Pública. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cooperar i coordinar, conjuntament amb els
ajuntaments i els consells insulars, la creació de protocols
de contingència i d’actuació ràpida dels comitès de salut
laboral de les diferents administracions, davant situacions
de contagis massius o brots generats per la pandèmia.

A la seu del Parlament, 27 d'abril de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 22 d'abril de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
14955/20, relativa a absentisme escolar, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

K)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern: 

1. A actualitzar el Protocol d'absentisme escolar per a les
Illes Balears de 2016, adaptar-lo i ampliar-lo segons les
circumstàncies esdevingudes per les necessitats sorgides
arran de la "nova normalitat". 

2. A l'elaboració participada entre administracions,
famílies, centres educatius i alumnat d'un document marc
sobre eines proactives per a la prevenció de l'absentisme
escolar.

A la seu del Parlament, 27 d'abril de 2021
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 22 d'abril de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
14979/20, relativa a qualitat digital als centres educatius, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

L)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació, Recerca i Cultura a, amb la màxima celeritat
possible, dotar adequadament i suficientment els centres de
les Illes Balears de tot el material digital necessari per
possibilitar, per una banda, el compliment de les mesures
sanitàries contra la COVID-19 i, per una altra, dur a terme
un ensenyament de qualitat independentment que l’escenari
sigui l'A, el B o el C. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació, Recerca i Cultura a garantir un servei efectiu
de manteniment constant dels equipaments tecnològics de
tots els centres educatius.

A la seu del Parlament, 27 d'abril de 2021
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 d'abril de 2021, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears.

A) RGE núm. 3831/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a anunci
de convocatòria de vaga dels treballadors dels serveis
informatius.

B) RGE núm. 3887/21, de la diputada Maria Esperança Sans i
Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
manual d'organització de Dalton Audiovisual.

C) RGE núm. 3937/21, del diputat Jorge Campos i Asensi
(formulada per la diputada Idoia Ribas i Marino), del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a internalització del
personal d'informatius d'IB3.

D) RGE núm. 3972/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a garantia dels drets dels treballadors dels serveis
informatius d'IB3.

E) RGE núm. 3973/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nou protocol aprovat per
l'empresa subcontractista dels serveis informatius de l'ens que
permet sancionar treballadors per exhibir el logotip d'IB3.
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F) RGE núm. 3975/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
amonestació a un treballador dels serveis d'informatius
externalitzats.

G) RGE núm. 3978/21, del diputat Ares Fernández i
Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
clàusules socials.

H) RGE núm. 3979/21, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a protocol de Dalton
Audiovisual sobre l'ús de la imatge o logotip d'IB3.

I) RGE núm. 3981/21, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a producció i
programació de ficció pròpia i externa.

J) RGE núm. 3982/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a divulgació de
les Germanies al seu 500 aniversari.

K) RGE núm. 3976/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vaga de
treballadors dels serveis d'informatius.

L) RGE núm. 3980/21, del diputat Ares Fernández i Lombardo,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria de
vaga per part dels treballadors i les treballadores del servei
d'informatius.

M) RGE núm. 3977/21, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi
en relació amb la internalització d'IB3.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del director general de Relacions

Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts, sobre la conversió de
l'organisme de consorci a fundació, segons informació
publicada a diversos mitjans de comunicació (RGE núm.
15357/20).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 20 d'abril de 2021, tengué lloc la
compareixença del director general de Relacions Exteriors i
gerent del Centre Balears Europa, qui, acompanyat de la
secretària general i de la interlocutora parlamentària, informà
sobre el tema indicat.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del director de l'Oficina de Prevenció i

Lluita contra la corrupció a les Illes Balears, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre
l'Informe 185/21 de la Sindicatura de Comptes (RGE núm.
2609/21).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril de
2021, tengué lloc la compareixença del director de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la corrupció a les Illes Balears, qui,
acompanyat de la cap d'àrea d'Investigació i Inspecció i de la
cap de l'equip d'Investigació, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Empat en el resultat de la votació del Punt 2 de la

Proposició no de llei RGE núm. 289/21.

 A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de març de 2021, es produí un
empat, després de les tres votacions perceptives establertes a
l'article 101 del Reglament de la cambra, en el resultat de la
votació del punt 2 de la proposició no de llei esmentada, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reduir l'enorme
impacte de l'augment dels costs d'electricitat a les famílies i
consumidors particulars, en plena onada de fred i durant la crisi
sanitària de la COVID-19.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Empat en el resultat de la votació del Punt 7 de la

Proposició no de llei RGE núm. 1048/21.

 A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de març de 2021, es produí un
empat, després de les tres votacions perceptives establertes a
l'article 101 del Reglament de la cambra, en el resultat de la
votació del punt 7 de la proposició no de llei esmentada, del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a mesures urgents
sobre la pujada del preu de la llum i del gas.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-098.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-098.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-098.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-098.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-098.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-098.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-098.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-098.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-071.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-071.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-094.pdf#page=49
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-094.pdf#page=49
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-083.pdf#page=196
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-083.pdf#page=196


5716 BOPIB núm. 100 -  7 de maig de 2021

Ordre de Publicació

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

1352/21.

 La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31 de març de
2021, acordà per assentiment de modificar l'ordre del dia en el
sentit d'ajornar la proposició no de llei esmentada, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos i Mixt, relativa a la
millora de l'Aeroport de Menorca.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Retirada del punt 3 de la Proposició no de llei RGE

núm. 11244/20.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 21 d'abril de 2021, es retirà el punt 3 de la
proposició no de llei esmentada, presentada pels Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca,
relativa a millora en la regulació de la borsa d'Ibsalut en relació
amb la presentació de treballs a congressos i jornades
científiques.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de maig de 2021, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4484/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a moratòria de creuers, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 3745/20.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
3745/20, relativa a moratòria de creuers, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
desistir de la moratòria de creuers anunciada per al Port de
Palma a partir de l’1 de gener de 2022, amb el benentès que les

circumstàncies en base a les quals es va impulsar, són ben
diferents a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19.

2. El Parlament de les Illes Baleares insta el Govern balear a
desenvolupar totes les gestions necessàries per a l’aprovació i
la posada en marxa de manera immediata, inajornable i urgent,
del protocol sanitari COVID-19 per tal de rebre el turisme de
creuers entre ports nacionals.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
aprovar el protocol sanitari COVID-19 a nivell estatal i a
reobrir els ports nacionals i, en conseqüència, Balears als
creuers amb rutes internacionals, amb totes les garanties i
compliment de regulació i protocols sanitaris, per tal de no
perdre programacions futures o poder quedar, fins i tot, fora de
les rutes de la Mediterrània.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar en el termini d’un mes un document que
reculli l’estratègia que va anunciar que duria a terme, per tal
d’aconseguir l’ordenació de l’arribada de creuers a Balears i en
especial al port de Palma, de manera coordinada entre la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball i la
Conselleria de Medi Ambient, l’Ajuntament de Palma,
l’Autoritat Portuària (APB), l'Associació Internacional de línies
de creuers, CLIA, i tot el sector implicat públic i privat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balear a donar compliment als punts 2, 3, 4 i 5 de la Proposició
no de Llei del Grup Parlamentari Popular núm. 4699/2020 de
6/3/20, aprovats a la sessió de dia 9 de juliol de 2020 de la
Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, que es reflecteixen a continuació:

• El Parlament de les Illes Baleares insta el Govern balear a
treballar en l’ordenació de l’arribada de creuers a Balears
i en especial al Port de Palma, aconseguint que el calendari
d'escales s’obtingui i es basi en el diàleg, en la negociació
i el consens amb les navilieres i amb la totalitat del sector
afectat públic i privat.

• El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a encarregar l'elaboració per part d’un organisme
independent, dels estudis i informes tècnics, jurídics,
mediambientals, econòmics i socials necessaris, on es
plantegin els efectes actualitzats que genera el turisme de
creuers a les Illes Balears, a partir dels quals i en base al
consens i a la negociació amb el sector afectat, poder
gestionar de manera objectiva, eficaç i eficient aquesta
activitat turística.

• El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
desenvolupar l’estratègia turística específica que té previst
dur a terme el Govern balear respecte del turisme de
creuers, els objectius a curt, mig i llarg termini, les accions
concretes anuals, la seva calendarització, el seu pressupost,
i que aquest s’inclogui en el Pla anual de l'AETIB de la
Conselleria de Turisme del Govern balear.

• El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
impulsar conjuntament amb Autoritat Portuària de les Illes
Balears, les infraestructures necessàries per tal que durant
les seves escales, els creuers i la resta de bucs de gran
eslora puguin connectar-se a la xarxa elèctrica amb
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l’objectiu d’evitar al màxim les emissions contaminants,
així com estudiar la possibilitat d’incorporar les
infraestructures necessàries per millorar les pràctiques
mediambientals.

Palma, a 30 d'abril de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de maig de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4290/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació dels requisits per accedir al nomenament de
cap de Departament de la Inspecció Educativa (1).

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

Atès que el Decret 20/2021, de 29 de març, de modificació
del Decret 36/2001, de 9 de març, pel qual es regula la
Inspecció Educativa en l'àmbit de l'ensenyament no
universitari, estableix un canvi de 5 a 3 anys d'experiència com
a inspector educatiu per accedir al nomenament de cap de
departament d'Inspecció:

En quins informes tècnics es basa l'esmentat canvi?

Palma, a 26 d'abril de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

B)
RGE núm. 4291/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació dels requisits per accedir al nomenament de
cap de Departament de la Inspecció Educativa (2).

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

Atès que el Decret 20/2021, de 29 de març, de modificació
del Decret 36/2001, de 9 de març, pel qual es regula la

Inspecció Educativa en l'àmbit de l'ensenyament no
universitari, estableix un canvi de 5 a 3 anys d'experiència com
a inspector educatiu per accedir al nomenament de cap de
departament d'Inspecció:

A proposta de qui s'ha realitzat l'esmentat canvi?

Palma, a 26 d'abril de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

C)
RGE núm. 4292/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació dels requisits per accedir al nomenament de
cap de Departament de la Inspecció Educativa (3).

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

Atès que el Decret 20/2021, de 29 de març, de modificació
del Decret 36/2001, de 9 de març, pel qual es regula la
Inspecció Educativa en l'àmbit de l'ensenyament no
universitari, estableix un canvi de 5 a 3 anys d'experiència com
a inspector educatiu per accedir al nomenament de cap de
departament d'Inspecció:

Quins tràmits ha passat aquest decret per a la seva
aprovació?

Palma, a 26 d'abril de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

D)
RGE núm. 4293/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació dels requisits per accedir al nomenament de
cap de Departament de la Inspecció Educativa (4).

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

Atès que el Decret 20/2021, de 29 de març, de modificació
del Decret 36/2001, de 9 de març, pel qual es regula la
Inspecció Educativa en l'àmbit de l'ensenyament no
universitari, estableix un canvi de 5 a 3 anys d'experiència com
a inspector educatiu per accedir al nomenament de cap de
departament d'Inspecció:

Ha passat pel Consell Escolar de les Illes Balears el
projecte de decret?

Palma, a 26 d'abril de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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E)
RGE núm. 4294/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació dels requisits per accedir al nomenament de
cap de Departament de la Inspecció Educativa (5).

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

Atès que el Decret 20/2021, de 29 de març, de modificació
del Decret 36/2001, de 9 de març, pel qual es regula la
Inspecció Educativa en l'àmbit de l'ensenyament no
universitari, estableix un canvi de 5 a 3 anys d'experiència com
a inspector educatiu per accedir al nomenament de cap de
departament d'Inspecció:

Per quina raó per ser director de centre educatiu es
necessiten cinc anys com a professor funcionari i per al càrrec
de cap de departament d'Inspecció tan sols tres?

Palma, a 26 d'abril de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

F)
RGE núm. 4303/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures restrictives anunciades des del govern per aplicar
des del 24 d'abril, en relació amb les activitats que
desenvolupen les entitats del tercer sector en el context de
la pandèmia de la COVID-19.

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

Les mesures restrictives a les reunions socials i familiars i
a les establertes a l'apartat 'esport' anunciades des del Govern
per aplicar-se des del 24 d'abril, (exemple, a Mallorca NIVELL
2) estableixen restriccions de màxim 6 persones a l'aire lliure
i platges sense límit de convivència; i 10 persones a excursions
i aire lliure sense contacte.

Les entitats del Tercer Sector realitzen activitats amb
objectius i fins educatius, de voluntariat, i en especial les que
intervenen en l'àmbit de la infància i joventut necessiten
informació específica per dur-les a terme amb seguretat
jurídica.

Quin és l'àmbit d'aplicació específic per a les entitats sens
ànim de lucre que desenvolupen activitats socioeducatives
d'intervenció amb la infància i la joventut?

Quines són les restriccions per a aquestes entitats i activitats
desenvolupades a locals i seus propis de les entitats?

Quines són les restriccions per a aquestes entitats i activitats
desenvolupades a l'àmbit d'activitats de lleure en l'aire lliure, i
en aquest àmbits, a les instal·lacions pròpies que gestionen les
administracions públiques (Govern i consells insulars)?

Palma, a 27 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

G)
RGE núm. 4308/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estratègia de vacunació COVID-19 per a persones en
situació administrativa irregular que no es troben
empadronades o es trobin sense targeta sanitària per a
l'accés al Servei de Salut de les Illes Balears.

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

L'estratègia de vacunació enfront de la COVID19 pretén la
immunització de la població de les Illes Balears i, per tant, es
fa necessari i imprescindible arribar a tots els col·lectius
residents a les Illes Balears.

Es coneix des de diferents serveis d'atenció i intervenció
amb col·lectius en situació de vulnerabilitat, l'existència de
persones en situació administrativa d'irregularitat, persones que
encara no tenen la seva targeta sanitària per raons de no estar
empadronades als municipis de les Illes Balears o per raons de
no haver-se acreditat.

Quines mesures durà a terme la Conselleria de Salut i
Consum, per arribar a aquestes persones i incloure-les en les
convocatòries per a la vacunació?

En quin perfil de categoria de vacunació són considerades
aquestes persones i quins torns de vacunació els correspondrien
(situació de risc, de vulnerabilitat, raons d'edat, etc.)?

Palma, a 27 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)
RGE núm. 4352/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a recuperació pel Govern balear dels ingressos
derivats de la liquidació de l'IVA del model de finançament
autonòmic de l'any 2017 (I).

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

En relació amb la recuperació pel Govern balear d'ingressos
derivats de la liquidació de l'IVA del model de finançament
autonòmic de l'any 2017, es va encarregar informe o estudi
jurídic per valorar la seva reclamació via judicial?

Palma, a 29 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
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I)
RGE núm. 4353/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a recuperació pel Govern balear dels ingressos
derivats de la liquidació de l'IVA del model de finançament
autonòmic de l'any 2017 (II).

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

En relació amb la recuperació pel Govern balear d'ingressos
derivats de la liquidació de l'IVA del model de finançament
autonòmic de l'any 2017, per què no es va fer reclamació via
judicial?

Palma, a 29 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

J)
RGE núm. 4354/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a recuperació pel Govern balear dels ingressos
derivats de la liquidació de l'IVA del model de finançament
autonòmic de l'any 2017 (III).

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

En relació amb la recuperació pel Govern balear d'ingressos
derivats de la liquidació de l'IVA del model de finançament
autonòmic de l'any 2017, es pensa encarregar informe o estudi
jurídic per determinar de quina manera es podrien reclamar
aquests doblers després de la sentència dictada pel Tribunal
Suprem al respecte?

Palma, a 29 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

K)
RGE núm. 4363/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a data de l'ingrés de l'estat a la comunitat
autònoma dels 101 milions d'euros que se'ns devien.

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 va ingressar l'Estat a la comunitat autònoma els 101
milions d'euros que se'ns devien i que a través del Reial decret
llei 13/2019 es va instrumentar el seu pagament?

Palma, a 29 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

L)
RGE núm. 4364/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
funcions del director/a de gestió de l'Hospital Universitari
Son Espases.

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.

Pregam que ens facilitin les funcions detallades i l'àmbit
d'actuació del càrrec de director/a de gestió de l'Hospital
Universitari Son Espases.

Palma, a 29 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

M)
RGE núm. 4365/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
funcions del director/a de gestió de l'Hospital Universitari
Son Llàtzer.

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.

Pregam que ens facilitin les funcions detallades i l'àmbit
d'actuació del càrrec de director/a de gestió de l'Hospital
Universitari Son Llàtzer.

Palma, a 29 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

N)
RGE núm. 4366/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
funcions del director/a de gestió de l'Hospital Comarcal
d'Inca.

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.

Pregam que ens facilitin les funcions detallades i l'àmbit
d'actuació del càrrec de director/a de gestió de l'Hospital
Comarcal d'Inca.

Palma, a 29 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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O)
RGE núm. 4367/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
funcions del director/a de gestió de l'Hospital de Manacor.

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.

Pregam que ens facilitin les funcions detallades i l'àmbit
d'actuació del càrrec de director/a de gestió de l'Hospital de
Manacor.

Palma, a 29 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

P)
RGE núm. 4368/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
funcions del director/a de gestió de l'Hospital General
Mateu Orfila.

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.

Pregam que ens facilitin les funcions detallades i l'àmbit
d'actuació del càrrec de director/a de gestió de l'Hospital
General Mateu Orfila.

Palma, a 29 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Q)
RGE núm. 4369/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
funcions del director/a de gestió de l'Hospital Can Misses.

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.

Pregam que ens facilitin les funcions detallades i l'àmbit
d'actuació del càrrec de director/a de gestió de l'Hospital Can
Misses.

Palma, a 29 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

R)
RGE núm. 4370/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
funcions del director/a de gestió de l'Hospital de
Formentera.

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.

Pregam que ens facilitin les funcions detallades i l'àmbit
d'actuació del càrrec de director/a de gestió de l'Hospital de
Formentera.

Palma, a 29 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

S)
RGE núm. 4378/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
participació i presència de l'OBIA (Oficina Balear de la
Infància i l'Adolescència) als diferents òrgans institucionals
de les Illes Balears.

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

En aquests dos anys hi ha hagut un ampli debat en seu
parlamentària i en els espais mediàtics sobre temes que afecten
diferents àmbits de la problemàtica que pateixen nens,
adolescents i joves a la nostra comunitat autònoma,
especialment agreujada en context de pandèmia.

Es considera per això, essencial la implicació i la
participació de tots els actors i, especialment, de tots els
organismes públics en els diferents espais de debat, anàlisi i
acció normativa i dels serveis a la ciutadania.

Se sol·licita la relació de comissions interdepartamentals,
meses de diàleg, consells de direcció, comissions tècniques en
matèria d'elaboració normativa autonòmica, consells consultius,
comitès d'experts, o qualsevol altre espai o òrgan institucional
a què té dret (per estar disposat/establert) o a què sense estar-ho
ha estat convocada l'OBIA.

Participa o ha participat l'OBIA a la comissió tècnica,
comissió d'experts o un altre òrgan consultiu per a l'elaboració
de l'avantprojecte de llei de polítiques de joventut de les Illes
Balears?

Palma, a 29 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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T)
RGE núm. 4473/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
població nascuda entre els anys 2001 i 2007 no vacunada
contra la meningitis a les Illes Balears.

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

Quin és el nombre exacte de persones pendent de rebre la
vacuna contra la meningitis a data 31 d'abril de 2020?

Palma, a 30 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

U)
RGE núm. 4474/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tipus de mitjans utilitzats des de la Conselleria de Salut i
Consum per comunicar-se amb els col·lectius pendents de
rebre la vacuna contra la meningitis i citar-los pe a la
vacunació.

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

Sol·licitam informació exacta del tipus de mitjans utilitzats
des de la Conselleria de Salut i Consum o qualsevol altre
departament del organigrama del Govern per comunicar-se amb
els col·lectius pendents de rebre la vacuna contra la meningitis,
tant a l'any 2020 com les dades corresponents al 2021 (a data
30 d'abril).

Palma, a 30 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

V)
RGE núm. 4475/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari El Ciudadanos, relativa
a dades de vacunació contra la meningitis corresponents a
l'any 2020 als nascuts entre els anys 2001 i 2007 a les Illes
Balears.

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

Se sol·licita que s'informi detalladament del nombre de
persones nascudes entre els anys 2001 i 2007 vacunades l'any
2020 contra la meningitis a les Illes Balears. Es prega
especificació del nombre de vacunes administrades per
cadascun dels mesos de l'any.

Palma, a 30 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

W)
RGE núm. 4476/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dades de vacunació contra la meningitis corresponents a
l'any 2021 als nascuts entre els anys 2001 i 2007 a les Illes
Balears.

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

Se sol·licita que s'informi detalladament del nombre de
persones nascudes entre els anys 2001 i 2007 vacunades l'any
2020 contra la meningitis des de l'1 de gener fins al 30 d'abril
a les Illes Balears. Es prega especificació del nombre de
vacunes administrades cadascun d'aquests mesos.

Palma, a 30 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

X)
RGE núm. 4477/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dades sobre diagnòstics casos de meningitis el 2020 a les
Illes Balears.

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

Quantes persones foren diagnosticades per meningitis el
2020? Quantes persones iniciaren tractament per meningitis el
2020? Quantes persones han mort a les Illes Balears el 2020
per casos de meningitis?

Palma, a 30 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Y)
RGE núm. 4478/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dades sobre diagnòstics casos de meningitis el 2021 a les
Illes Balears.

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

Quantes persones han estat diagnosticades per meningitis
des de l'1 de gener al 30 d'abril de 2021? 
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Quantes persones han iniciat tractament per meningitis des
de l'inici de l'any 2021?

Palma, a 30 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Z)
RGE núm. 4479/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tipus de mitjans utilitzats des de la Conselleria de Salut i
Consum per comunicar-se amb els col·lectius pendents de
rebre la vacuna contra el papil·loma humà.

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

Sol·licitam informació exacta del tipus de mitjans utilitzats
des de la Conselleria de Salut i Consum o qualsevol altre
departament del organigrama del Govern per comunicar-se amb
els col·lectius pendents de rebre la vacuna contra el papil·loma
humà i citar-les amb aquesta finalitat. Les dades sol·licitades
són les corresponents a l'any 2020 i a l'any 2021 (a data 30
d'abril).

Palma, a 30 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AA)
RGE núm. 4480/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari El Ciudadanos, relativa
a dades de vacunació contra el papil·loma humà el 2020 a
les Illes Balears.

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

Se sol·licita que s'informi detalladament del nombre de
persones vacunades contra el papil·loma humà l'any 2020. Es
prega especificació del nombre de vacunes administrades per
cadascun dels mesos de l'any.

Palma, a 30 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AB)
RGE núm. 4481/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dades de vacunació contra el papil·loma humà el 2021 a les
Illes Balears.

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

Se sol·licita que s'informi detalladament del nombre de
persones nascudes vacunades contra el papil·loma humà l'any
2021 (d'1 de gener a 20 d'abril). Es prega especificació del
nombre de vacunes administrades cadascun d'aquests mesos.

Palma, a 30 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AC)
RGE núm. 4482/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dades sobre diagnòstics del papil·loma humà el 2020 a les
Illes Balears.

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

Quantes persones foren diagnosticades per virus del
papil·loma humà el 2020? Quantes persones iniciaren el
tractament el 2020?

Palma, a 30 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AD)
RGE núm. 4483/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dades sobre diagnòstics del papil·loma humà el 2021 a les
Illes Balears.

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

Quantes persones han estat diagnosticades per virus de
papil·loma humà des de l'1 de gener al 30 d'abril de 2021? 

Quantes persones han iniciat el tractament el 2021?

Palma, a 30 d'abril de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AE)
RGE núm. 4489/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació
del programa British a l'IES Cap de Llevant de Maó.

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

Quines accions concretes ha realitzat la conselleria per
ampliar el programa British a l'IES Cap de Llevant de Maó, de
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forma que pugui atendre's tota la demanda per part dels
alumnes interessats?

Palma, a 3 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

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

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4493/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a criteris que segueix el Govern per
imposar les restriccions als establiments de restauració de
cadascuna 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.

Sr. Conseller, quins criteris segueix el Govern de les Illes
Balears per imposar les restriccions als establiments de
restauració de cadascuna de les Illes?

Palma, a 2 de maig de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de maig de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 4613/21, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a implicacions per a Balears de
l'aplicació de l'article 12.2 de la LOMLOE.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Conseller, quines implicacions tindrà per a Balears
l'aplicació de l'article 12.2 de la LOMLOE?

Palma, a 4 de maig de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

C)
RGE núm. 4617/21, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
sentència que anul·la el Decret posidònia.

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

Quines mesures prendrà el Govern després que el Tribunal
de Justícia de Balears ha declarat nul el règim sancionador
previst en el decret balear de posidònia aprovat pel Govern
l'any 2018?

Palma, a 4 de maig de 2021
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

D)
RGE núm. 4618/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
corredors turístics.

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, en
quina situació es troben els corredors turístics que s'anunciaven
des del Govern?

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

E)
RGE núm. 4621/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a garantia de la salut
pública un cop expirat l'estat d'alarma.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Com pensa garantir la salut pública un cop expirat l'estat
d'alarma?

Palma, a 5 de maig de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

F)
RGE núm. 4622/21, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a retallada
de l'horari del centre de salut de Ferreries.

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

Com justifica la Conselleria de Salut actuar en contra del
que demana el poble amb la retallada de l'horari del centre de
salut de Ferreries?

Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

G)
RGE núm. 4623/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
drets dels ciutadans de Balears.

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

Sra. Armengol, fins quan seguirà limitant els drets dels
ciutadans de Balears?

Palma, a 5 de maig de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

H)
RGE núm. 4624/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a prohibició d'entrar a Espanya als treballadors
procedents de Colòmbia.

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. De la Concha, com creu que afectarà al camp balear la
prohibició d'entrar a Espanya als treballadors procedents de
Colòmbia?

Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

I)
RGE núm. 4625/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla
de desescalada.

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, té el seu govern un pla de desescalada per
donar certesa als sectors econòmics i a la ciutadania balear?

Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

J)
RGE núm. 4626/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'infraestructures socials a les Illes Balears per als anys
2017-2021.

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

Quina és la valoració del Govern sobre l'execució del Pla
d'infraestructures socials a les Illes Balears per als anys 2017-
2021?

Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

K)
RGE núm. 4627/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transparència a la Conselleria d'Educació.

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

Considera el conseller d'Educació que actua amb
transparència?

Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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L)
RGE núm. 4628/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes en
matèria de sanejament i depuració d'aigües per ser
finançats amb fons europeus Next Generation EU.

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 Fons Europeus, quins projectes en matèria
de sanejament i depuració d'aigües presentarà el Govern per tal
de ser finançats amb fons europeus Next Generation EU?

Palma, a 5 de maig de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

M)
RGE núm. 4629/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sancions d'Europa per incompliment de la depuració
d'aigües.

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.

Què pensa fer el conseller de Medi Ambient per evitar les
possibles sancions amb les quals amenaça Europa per
l'incompliment en la depuració d'aigües?

Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

N)
RGE núm. 4630/21, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
desescalada per al sector de noces i esdeveniments.

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.

Treballa el Govern en un pla de desescalada per al sector de
noces i esdeveniments?

Palma, a 5 de maig de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

O)
RGE núm. 4631/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informes
i actes del Comitè autonòmic de gestió de malalties
infeccioses.

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.

Quan té previst el Govern fer públics els informes i les actes
del Comitè autonòmic de gestió de malalties infeccioses amb
els quals es basa el Govern per establir les restriccions
sanitàries?

Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

P)
RGE núm. 4632/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció
en alts càrrecs i polítics com a conseqüència de la
remodelació del Govern.

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.

Quina ha estat realment la reducció en alts càrrecs i política
com a conseqüència de la remodelació del Govern?

Palma, a 5 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

Q)
RGE núm. 4633/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a turisme britànic.

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 previsions té el Govern en relació amb el turisme
britànic?

Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
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R)
RGE núm. 4635/21, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
polítiques necessàries per a les Illes Balears.

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

Considera la presidenta del Govern que està aplicant les
polítiques que necessiten les Illes Balears?

Palma, a 5 de maig de 2021
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

S)
RGE núm. 4636/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a Oficina anticorrupció.

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

Sra. Presidenta, què pensa fer amb l'Oficina anticorrupció?

Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

3.12. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de maig de 2021, admet a tràmit la pregunta d'iniciativa
ciutadana següent.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4321/21, del Sr. Antoni Bonet Ramon,

relativa a modificació de la Llei 8/1986, electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

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.

L'article 12.2 de la Llei 8/1986, electoral de la CAIB, diu
textualment: "2. Les atribucions d'escons a les distintes
circumscripcions insulars és la següent: 33 a l'illa de Mallorca,
13 a la de Menorca, 12 a la d'Eivissa i 1 a la de Formentera."

Des de 1986 fins a 2021 l'estructura poblacional de les Illes
Balears s'ha modificat significativament. Així, segons
l'IBESTAT el 2019 Menorca tenia una població de 93.397
habitants i Eivissa de 147.914.

Diversos estudis assenyalen clarament la possible
inconstitucionalitat sobrevinguda de la llei a causa de la
palmària discriminació que pateix la circumscripció d'Eivissa
enfront de la de Menorca (vegeu https://passes-
perdudes.medium.com/cinco-claves-para-entender-el-sistema-
electoral-balear-9ba2297ec6df; Sentència 45/1992, de 2 d'abril,
recurs d'inconstitucionalitat 365/1987 (BOE 6/5/1992);
interlocutòria del Tribunal Constitucional 240/2008 (Castella-
La Manxa).

Quina solució planteja el Govern de les Illes Balears a la
discriminació que pateixen els ciutadans eivissencs a l'article
12.2 de la Llei 8/1986, electoral de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, tenint en compte que Eivissa té molta més
població que Menorca?

Eivissa, a 27 d'abril de 2021
Antoni Bonet Ramon

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de maig de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4298/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a educació inclusiva,
davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.

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

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, juntament
amb les autoritats sanitàries van acordar, des de l’inici del curs
2020-2021, l’ús obligatori de la mascareta als centres educatius
per a tot el professorat i l’alumnat a partir de primer de
Primària com a mesura de prevenció per evitar l’expansió de la
COVID-19.

Aquesta mesura de prevenció contra la COVID-19 suposa
per a molts alumnes greus dificultats per realitzar el correcte
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seguiment de les classes, sobretot en els primers cursos de
Primària, perquè la mascareta dificulta la comunicació entre
professor i alumne, el que suposa un entrebanc a l’hora
d’aprendre a llegir i escriure, ja que intervenen processos en els
quals la vocalització juga un paper molt important.

Els alumnes nouvinguts i especialment els alumnes amb
necessitats especials també s’han vist perjudicats per aquesta
mesura de prevenció.

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca va
anunciar el mes de desembre de 2020, l’adquisició i el
repartiment de 516 mascaretes transparents entre al professorat
dels 138 centres educatius públics de Balears que atenen
alumnes amb DSA (deficiència sensorial auditiva), per ser
utilitzades per aquests centres fins al febrer. I posteriorment,
adquirir unes 10 mil màscares per cobrir els recanvis necessaris
fins a final de curs de tot el professorat que atén alumnat amb
DSA.

Tot i ser aquesta una bona actuació per part de la
Conselleria d’Educació envers aquest col·lectiu concret, resulta
del tot insuficient perquè deixa de banda la resta d’alumnes que
també pateixen dificultats per seguir les classes per mor de la
mascareta.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Formació Professional a adquirir i repartir
mascaretes transparents, certificades segons la norma UNE
0065/2020, entre els centres públics i concertats d’Educació
Primària, en quantitat suficient per cobrir les necessitats dels
professors i alumnes de primer i segon curs de primària,
professorat que atengui alumnes amb necessitats especials i
nouvinguts.

Palma, a 23 d'abril de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu suplent
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 4299/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a canvi legal que
permeti la substitució de sancions administratives per
treballs per a la comunitat, 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.

L'article 84 de la Llei Orgànica per la qual s'aprova el Codi
Penal estableix la possibilitat que la pena pugui ser suspesa pel
jutge o tribunal per la realització de treballs en benefici de la

comunitat. Aquest és un exemple dels diversos que existeixen
en què l'ordenament jurídic ha donat entrada als treballs no
remunerats a favor de la comunitat com a alternativa als càstigs
més clàssics.

En dret administratiu sancionador les sancions econòmiques
són el sistema clàssic de pena per la comissió d'una infracció.
Sovint podria ser interessant que el sistema clàssic pogués ser
substituït també per la realització de treballs en benefici de la
comunitat, ja que generalment l'objectiu de l'actuació
administrativa no és recaptar sinó combatre l'incompliment de
la normativa i afavorir el respecte general a l'ordenament
jurídic que estableix les regles mínimes de convivència.

Això és especialment important en el cas de les
corporacions locals. L'article 141 de la Llei 7/1985, reguladora
de les bases de règim local, estableix únicament com a reacció
davant l'incompliment de les ordenances municipals la sanció
econòmica.

Atès que els treballs en benefici de la comunitat són un
instrument de reeducació de la persona que ha incomplit les
normes jurídiques i, per tant, des d'aquest punt de vista fins i tot
es podria considerar una reacció més en la línia assenyalada per
l'article 25 de la Constitució. Lògicament aquesta possibilitat
sempre ha de tenir un caràcter alternatiu i voluntari, a Espanya
estan prohibits els treballs forçats i, per tant, l'acceptació
d'aquesta possibilitat per l'afectat és imprescindible. A més
aquesta possibilitat s'ha de moure dins el principi de
proporcionalitat i amb una regulació que prevegi la
conseqüència d'un possible incompliment per part del sancionat
dels treballs en benefici de la comunitat que s'ha compromès a
realitzar.

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 flexibilitzar la normativa legal a fi i efecte que les
comunitats autònomes i les entitats locals puguin establir, amb
les garanties que es considerin necessàries, els treballs en
benefici de la comunitat com a alternativa a la sanció
administrativa de caràcter econòmic, sempre que hi hagi
consentiment per part de qui ha comès la infracció.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la viabilitat que les sancions
administratives puguin ser substituïdes per treballs en benefici
de la comunitat i, si és viable jurídicament, impulsar els canvis
legals que siguin imprescindibles per aconseguir-ho, en
coordinació amb el Govern de l'Estat, si és necessari.

Palma, a 26 d'abril de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom
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C)
RGE núm. 4318/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
combat de la hipocondria digital i per la bona informació
sanitària, 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, 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: Davant l'impacte de la
pandèmia en la salut mental a la població de la nostra
comunitat autònoma, la influència creixent de la hipocondria
digital i el debat entorn els efectes secundaris de les vacunes
contra la COVID-19, es fa necessari un debat i una votació de
les mesures adients.

La hipocondria digital o la cibercondria és un fenomen cada
vegada més estès que es basa en la recerca excessiva
d’informació sanitària a través d’Internet. En aquest sentit, la
incidència de la hipocondria digital entre la població espanyola
és cada vegada més gran. En aquest sentit, si l’any 2018
aquesta pràctica era comuna en un 44% de la població, el 2020
aquesta xifra es va incrementar fins al 68%. I no només això, ja
que el percentatge de persones que atorga validesa a la
informació obtinguda a la xarxa ha passat del 14 al 28% en
aquest període. De la mateixa manera, les Illes Balears és la
comunitat autònoma on més prolifera aquesta pràctica, amb un
78%, encara que no es troba entre els primers territoris que
valoren com a certa la informació obtinguda.

Les conseqüències directes d’aquesta realitat són l’aparició
de símptomes d’angoixa i ansietat induïdes per l’accés a la
xarxa, l’automedicació o els autodiagnòstics per part d’aquelles
persones que pateixen d’hipocondria digital. De fet, segons
l’Imperial College, aquest fenomen està generant una
“pandèmia silenciosa” que pot abocar les persones afectades a
assumir una gran quantitat d’informació provinent de diferents
fonts que impliqui consells ambigus i relacioni o identifiqui
qualsevol tipus de símptoma lleu amb greus malalties.

Altrament, aquesta realitat podria tenir una incidència
especial en el marc de la pandèmia produïda per la COVID-19,
donat que és una malaltia recent, que presenta un conjunt
variable de símptomes d’una gravetat dispar i, sobre la qual,
s’han difós una gran quantitat de fake news o informacions
d’escassa fiabilitat o certesa. A més a més, el confinament
produït durant la primera onada de la pandèmia i les
restriccions establertes per accedir de manera presencial a una
consulta per part dels professionals sanitaris han pogut originar
un increment en el nombre de recerques sobre salut a través
d’Internet i, conseqüentment, una afectació especial sobre la
població cibercondriaca.

De la mateixa manera, els dubtes entorn a les vacunes
contra la COVID-19, sobretot, pel que fa al vaccí de Janssen o
d’AstraZeneca, que s’ha posat en entredit en diferents ocasions
tant per la seva efectivitat com per seguretat, suposa un nou
element que pot tenir una impacte concret en el marc de la
hipocondria digital davant el debat sobre els seus efectes
secundaris.

Davant d’aquest escenari, per combatre els efectes
perversos de la hipocondria digital, es proposen un seguit de
recomanacions relatives a l’accés a fonts reconegudes, que
possibilitin la informació de contacte, que identifiqui els autors,
que siguin informacions actualitzades, que mantengui la
confidencialitat, que aporti una informació clara i senzilla, o
que aparegui sota el segell HONcode (Healt On the Net Code
Conduct), un codi ètic i confiable d’informació sanitària.

Si més no, resulta indispensable anar més enllà i prendre
mesures front la realitat que es deriva de la hipocondria digital
i actuar davant una situació que cada vegada es més comuna
entre la població. Evidentment, la proliferació de fake news
durant l’actual situació de pandèmia i el debat sobre les
vacunes, tant pel que fa a la seva composició com pels seus
efectes secundaris, ha condicionat encara més aquesta situació
i, per aquest motiu, cal apostar per traslladar una bona
informació mèdica i sanitària, fiable i de qualitat contrastada.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar mesures per combatre la hipocondria digital
entre la població de les Illes Balears en el marc del programa
autonòmic de salut mental.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a apostar, amb la col·laboració de les entitats i els
col·lectius sanitaris, per la bona informació sanitària a través de
campanyes de sensibilització que assegurin una comunicació
correcta en torn a l’àmbit de la salut.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un recull de totes aquelles planes web amb
segell HONcode per facilitar el seu accés i permetre una major
fiabilitat en les consultes que pugui realitzar la ciutadania
envers la seva salut.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar la vacunació contra la COVID-19 a través
d’una informació clara i precisa que permeti dissipar els dubtes
sobre els efectes secundaris produïts pels diferents vaccins.

Palma, a 27 d'abril de 2021
Els diputats
Juli Dalmau i de Mata
Antònia Martín i Perdiz
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

D)
RGE núm. 4447/21, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a drets laborals, davant la Comissió de
Turisme i Treball.

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

El Dia Internacional dels Treballadors, el Primer de Maig,
és la jornada reivindicativa del moviment obrer mundial.

Aquesta jornada de lluita pels drets de les persones
treballadores fou establerta al Congrés obrer socialista celebrat
a París el 1889. Es decidí que, en homenatge als Màrtirs de
Chicago, treballadors anarquistes executats als EUA acusats
dels fets de Haymarket l'1 de maig seria el dia de protesta i
reclamacions obreres. En aquell moment, la gran reivindicació
que s'establí fou la jornada de 8 hores. La vaga era l'instrument
que es decidí d'emprar cada 1 de maig per forçar la patronal i
els estats liberals a acceptar la jornada de 8 hores.

En l'actualitat, molts països rememoren el Primer de Maig
com l'origen del moviment obrer modern.

L’actual crisi ha fet veure a tota la societat allò que les
organitzacions d’esquerra feia anys que dèiem, la feblesa del
mercat laboral al nostre país.

De la crisi de 2008 en vàrem sortir amb una classe
treballadora empobrida, un sector públic debilitat i una reforma
laboral que ha minvat els drets de les persones treballadores,
tant individuals com col·lectius, amb la bretxa de gènere que de
cada dia és més gran i un atur juvenil del 40%. Per això és
necessària una revisió i la derogació de bona part de la reforma
laboral.

Per altra banda, també a causa de la gestió feta per part dels
estats de la crisi de 2008, ens trobam bancs i transnacionals
rescatades i dominants del mercat, gràcies a la injecció de
doblers públics.

L’actual context, pandèmia sanitària i crisi econòmica, ens
ha posat damunt la taula la necessitat d’uns serveis públics forts
i ben dotats en tots els aspectes, d’un teixit social ben
organitzat, una classe treballadora formada i ben remunerada
i un teixit empresarial divers econòmicament. Per això les
actuacions que hem de dur a terme han d’anar dirigides a
reforçar tots els aspectes abans esmentats, la nova normalitat ha
de servir per transformar la realitat.

Per això és important recordar que la conquesta de drets
laborals col·lectius de treballadores i treballadors i el
repartiment de la riquesa farà que la societat del nostre país
sigui més justa i equitativa.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a derogar els següents punts de la Reforma Laboral:

a) La ultraactivitat del conveni col·lectiu, és a dir la
supressió del conveni als dotze mesos del seu terme si no s'ha
arribat a un acord per a la seva renovació.

b) La prevalença o prioritat aplicativa del conveni
d'empresa sobre tots els convenis sectorials que afectessin
l'empresa.

c) La inexistència de les raons justificatives de
l'acomiadament causal.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reformar l'article 42 de l'Estatut dels Treballadors per tal de
garantir la igualtat en les condicions laborals de les persones
treballadores subcontractades.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a apujar el Salari Mínim Interprofessional per tal que se situï al
llarg d'aquesta legislatura al 60% del salari mitjà, com estableix
la Carta Social Europea i el compromís assolit a Espanya amb
els agents socials.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a derogar la Reforma de les Pensions, i a obrir el diàleg social
a fi de fer una legislació fruit del consens.

Palma, a 30 d'abril de 2021
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 2020 a 2022/21, presentades
per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives
a basses de regants (I a III).

Basses i dipòsits a l’illa de Mallorca

Les infraestructures de reg d’Algaida-Montuïri, Artà,
Capdepera, Consell, Inca, Maria-Ariany-Petra-Sineu, Santa
Maria del Camí i Son Servera es troben en funcionament.

Les infraestructures de regadiu de Lloseta i Vilafranca de
Bonany, que es troben dins les parcel·les de les EDAR, consten
de petits dipòsits d’emmagatzemament  d’aigua depurada.
Actualment, no estan en funcionament degut a la mala qualitat
de l’aigua depurada de l’EDAR.

La infraestructura de reg de Peguera, necessita un canvi de
transformador elèctric, el qual està contemplat dins un projecte
de millora de les infraestructures de regadius a executar dins
l’any 2021. No obstant, una part dels regants poden regar
mitjançant el subministrament d’aigua de l’EDAR per part de
Calvià 2000.

Basses a l’illa de Menorca

La infraestructura de regadiu de Ciutadella de Menorca es
troba en funcionament amb limitacions, ja que només s’omple
quan la salinitat de les aigües depurades estan per davall dels
límits permesos.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=9
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La infraestructura d’Es Mercadal es troba en funcionament.
No obstant això, s’han detectat moments puntuals a l’estiu,
d’aigua amb salinitat important provinent de la xarxa de
clavegueram de Fornells, el que fa que s’aturi temporalment
l’entrada d’aquesta aigua a la bassa.

Bassa a l’illa d’Eivissa

La infraestructura de regadiu de Santa Eulària des Riu, que
des de la seva finalització l’any 2003 no ha estat en
funcionament, degut a l’alta salinitat de l’aigua depurada, està
en tramitació la contractació el projecte de posada en servei
dins l’any 2021 amb l’aportació d’aigua dessalada a l’hivern.

Bassa a l’illa de Formentera

La infraestructura de regadiu de Formentera, que compta
amb una dessaladora, es troba en funcionament.

Tots els problemes de salinitat de les basses són de
municipis costaners i provenen de l’aportació de les aigües
residuals de les xarxes municipals a les EDAR en els mesos
d’estiu.

Cada any es redacta un projecte de millores de les
infraestructures de regadiu per tal de millorar el seu rendiment
i qualitat de l’aigua.

Així com cada any es duu a terme un important
manteniment i reparacions ocasionals de totes les
infraestructures de regadiu.

Palma, 30 de març de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 
María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-Mauriño

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 2087 a 2110/21, presentades
per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a quantia de les ajudes
aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i entitats
esportives d'Es Mercadal, d'Alaior, d'Es Castell, de
Ciutadella, d'Es Migjorn Gran, de Ferreries, de Maó i de
Sant Lluís durant 2020, 2019 i 2018.

Des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports concedim
ajudes a entitats i clubs esportius, no a municipis directament.
Són els consells qui subvencionen els ajuntaments i l’esport
base. Les subvencions són de concurrència competitiva i depèn
de la demanda i les condicions de cada club o entitat la quantia
que reben.

Adjuntam el resum de cada municipi de Menorca els anys
2018, 2019 i 2020:

Alaior
2018: 15.806,07€
2019: 41.422,05€
2020: 25.444.76€

Ciutadella
2018: 112.036,18€
2019: 148.061,59€
2020: 129.668.77€

Es Castell
2018:  13.214,82€
2019: 14.984,49€
2020: 15.958.09€

Es Migjorn Gran
2018: 0€
2019: 791,22€
2020: 0€

Ferreries 
2018: 5.366,70€
2019: 7.512,94€
2020: 1.580.90€

Maó 
2018: 77.553,38€
2019:    128.152,47€
2020:     118.539.17€

Es Mercadal 
2018: 17.682,21€
2019: 14.889,89€
2020: 10.051.01€

Sant Lluís
2018: 18.600,70€
2019: 35.411,73€
2020: 11.823.18€

Palma, 29 de març de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 2111 a 2118/21, presentades
per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a previsió de les ajudes del
Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives d'Es
Mercadal, d'Alaior, d'Es Castell, de Ciutadella, d'Es
Migjorn Gran, de Ferreries, de Maó i de Sant Lluís durant
2021.

Com que les subvencions són de concurrència competitiva
no poden tenir una previsió de què sol·licitarà cada un dels
clubs i entitats de cada municipi.

Palma, 29 de març de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 2120/21, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a detall de les campanyes o

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=16


BOPIB núm. 100 -  7 de maig de 2021 5731

actuacions per a la prevenció de les addiccions al joc i a les
drogues dutes a terme pel Govern de les Illes Balears
durant els darrers dos anys (2019 i 2020).

Durant els anys 2019 i 2020 s’han dut a terme activitats en
relació amb la prevenció de les addiccions en els seus diferents
àmbits:

Oferta i dinamització de programes preventius dirigits als
centres educatius de:

• Educació primària:
- Programa Bon dia Salut: promoció d’hàbits saludables
(anys 2019 i 2020).
- Programa Controla’t: bon ús de les tecnologies digitals
(any 2020).
- Eina educativa esTIC: bon ús de les tecnologies digitals
(any 2020).

• Educació Secundària:
- Programa Respiraire: prevenció de consum de tabac
(2019 i 2020).
- Programa Decideix: habilitats socials i presa de
decisions (2019 i 2020).
- Programa THC supera el repte: prevenció selectiva.
Prevenció consum de cànnabis (2019 i 2020) 

https://www.caib.es/sites/padib/ca/programes_de_prevencio/

Formació virtual dirigida a docents en prevenció d’addiccions
(2019 i 2020). Curs de 20 hores. Nombre de participants 46.

Activitats preventives dirigides als centres educatius (activitat
realitzada durant el curs escolar 2018-2019 però suspès durant
el curs escolar 2019-2020 per motius sanitaris COVID-19):

- Concurs de pòsters i clipmetratges en prevenció del
consum de tabac, dirigit a educació primària i secundària.

https://www.padib.es/concurs-posters-i-clipmetratges/index.p
hp?lang=ca

Vídeo informatiu sobre els programes de prevenció a l’àmbit
educatiu per a la seva difusió virtual (2020)
https://www.caib.es/sites/padib/ca/programes_de_prevencio/

- UIB Activitats formatives i de sensibilització dirigides
als i a les joves universitaris. Projecte “SI HO ENS CLAR,
TRIA”. Es tracta d’un projecte de formació dirigit a
l’alumnat de la UIB perquè aquests actuïn com agents
preventius amb els seus iguals, realitzant accions de
sensibilització i informació als campus universitaris així
com a les xarxes socials. Durant l’any 2020 degut a la
situació de la pandèmia es va realitzar el curs online i es
dugueren a terme les activitats de sensibilització i
informació mitjançant les xarxes socials. 
Nombre d’alumnes que han acabat la formació: 42

https://ousis.uib.cat/Salut/Addiccions/Si-ho-tens-clar-tria/

Participació a la Comissió de joc de les IB (2019 i 2020) i
participació a l’Observatori del Joc online (2019 i 2020).

Celebració de campanyes de sensibilització i activitats
formatives: 

- Dia mundial sense tabac: col·laboració institucions i
societats científiques com IBAMFIC, ABIC, COIBA,
Servei de Salut. 
Lliurament de material informatiu i activitats de
sensibilització comunitària (2019 i 2020 impossibilitat de
realitzar-ho per motius sanitaris – COVID).
- Dia sense joc d’atzar: nota de premsa en 2019.
- Dia mundial sense alcohol (2019). A través de la
comissió implicada en el consum perjudicial i trastorn per
consum d’alcohol, organització d’un concurs de cartells i
eslògans per sensibilitzar la població sobre el consum
perjudicial i trastorn per consum d’alcohol. Es va enviar
material als centres de salut i unitats bàsiques.
- Dia mundial del Trastorn Espectre Alcohòlic Fetal
(2019). Nota de premsa.
- No siguis ase, campanya de sensibilització per a la
prevenció dels riscs associats al consum d’alcohol a
l’entorn de les festes populars. Dita campanya va dirigida
als joves majors de 18 anys que acudeixen a les festes
populars que es celebren majoritàriament durant l’estiu.
L’any 2020 no es va poder dur a terme per la situació
sanitària, durant el 2019 es varen muntar taules de
sensibilització i informació a 38 municipis de les nostres
illes.

https://www.caib.es/sites/padib/ca/campanya_nosiguisase_2019
- Platges sense fum: programa de sensibilització amb la
implicació dels municipis de les illes. Lliurament de
materials informatius durant el 2019; en el 2020 no es varen
poder dur a terme actuacions degut a la  pandèmia). Hi ha
11 platges adherides. 

https://www.caib.es/sites/tabaquisme/ca/platges_sense_fum/

Encontre “El joc, un problema de salut pública?” Duit a terme
el 16 i 17 de setembre de 2019 en el marc de la XXX edició de
l’Escola de Salut Pública de Menorca. En aquest encontre es va
debatre sobre l’abordatge integral del joc, hi participaren 30
persones.

2019 i 2020. Col·laboració amb el Pla Nacional sobre drogues
en la implantació de l’Indicador d’inici de tractament específic
de joc.

Webinar “prevenció de l’addicció al joc d’atzar: presentació
del programa LUDENS” (desembre 2020). Dirigida a
professionals que treballem en diferents àmbits de l’addicció.
Va ser seguida per 49 persones.

Formació “Detecció precoç dels problemes derivats del consum
de cànnabis” (novembre 2019). Formació dirigida a
professionals que treballem amb menors en situació de
vulnerabilitat. Hi participaren 9 persones.

Formació “Curs d’abordatge del nus tabac-cànnabis a les
Unitats de conductes addictives i serveis de prevenció
comunitària” (setembre 2019). Hi assistiren 30 persones.

Formació “Conceptes bàsics en drogodependències” (novembre
2019). Dirigit a professionals dels centres penitenciaris. Hi
acudiren 19 persones.

Palma, 6 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 2121/21, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a detall de les actuacions
dutes a terme pel Govern de les Illes Balears durant els
darrers dos anys per donar suport a organitzacions
dedicades a la prevenció del suïcidi i a aquelles que
aglutinen els afectats i les seves famílies.

L’Observatori del Suïcidi ha organitzat, participat i
col·laborat amb altres entitats, entre elles el Col·legi Oficial de
Psicologia de les Illes Balears (COPIB), l’Associació de
Familiars i Amics Supervivents per Suïcidi de les Illes Balears
(AFASIB), el telèfon de l’Esperança i la plataforma
PAPAGENO per a la prevenció del suïcidi, en diferents accions
de sensibilització social, xerrades, actes públics, entrevistes als
mitjans de comunicació i activitats formatives. També s’ha
monitoritzat la derivació de persones en risc de suïcidi
detectades per aquestes organitzacions.

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

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 2122/21, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a teléfon o teléfons que el
Govern de les Illes Balears té habilitats per prestar ajudes
i suport específics a empresaris, autònoms i desocupats,
nombre de persones que han contactat per aquesta via i
nombre de persones que han estat derivades a algun servei
d'atenció psicològica.

El Servei de Salut de les Illes Balears no disposa de cap
línia telefònica habilitada expressament per prestar ajuda i
suport específics a empresaris, autònoms i aturats.

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

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 2123/21, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a variacions en el nombre de
professionals que han format part de les plantilles del
personal en els serveis d'emergències i atenció primària
dependents del Govern de les Illes Balears des del mes de
gener de 2020.

No hi ha hagut cap variació en la plantilla de professionals
psicòlegs en els serveis d’emergències i atenció primària
dependents del Govern de les Illes Balears, des del mes de
gener de 2020.

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

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 2124/21, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a estudis d'investigació que
es duen o s'han dut a terme durant els dos darrers anys
sobre l'epidemiologia del suïcidi i la conducta suïcida a les
Illes Balears en els quals participi del Govern de les Illes
Balears.

- Estudi sobre les tipologies dels intents de suïcidi i els
suïcidis consumats registrats a l’Observatori del Suïcidi de les
Illes Balears entre 2011 a 2017.

- Validació de la formulació de Detecció i Abordatge de la
Conducta Suïcida amb Simulació Clínica per a Professionals
d’Atenció Primària de les Illes Balears 2021.

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

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 2125/21, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a taxa de suïcidis a les Illes
Balears en els darrers cinc anys i detall de la resta
d'indicadors amb els quals compti el Govern de les Illes
Balears per calcular el progrés de l'estratègia antisuïcidis.

Taxa de morts per suïcidi a les Illes Balears per cada
100.000 habitants

2016 8
2017 8,9
2018 6,03
2019 i 2020 no es disposa de dades.

Les dades són les publicades per l’Institut Nacional
d’Estadística. Només s’han publicat dades definitives fins al
2018 de la taxa per cada 100.000 habitants de defuncions per
causa. Del 2019 en endavant, no hi ha dades de taxa publicats.

Palma, 30 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 2126/21, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a nombre d'intervencions de
prevenció del suïcidi.

A l’Observatori del Suïcidi no es disposa d’aquestes dades.

Palma, 19 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 2127/21, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a nombre d'hospitalitzacions
que s'han originat a conseqüència d'intents de suïcidi.

El nombre d’hospitalitzacions a conseqüència de
temptatives de suïcidi en els darrers cinc anys han estat els
següents:

2016 386
2017 316
2018 405
2019 424
2020 316

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

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 2130/21, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a mesures adoptades pel
Govern de les Illes Balears per accelerar l'elaboració del
Pla de prevenció, actuació i maneig de la conducta suïcida
de Balears.

El Pla de prevenció, actuació i maneig de la conducta
suïcida avança segons els temps establerts i ja està en fase de
traducció i edició.

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

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 2131/21, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a dotació pressupostària
acordada per a l'execució del Pla de prevenció, actuació i
maneig de la conducta suïcida de Balears.

El document recull totes les accions realitzades per part de
totes les institucions, administracions i entitats de la comunitat
autònoma i les línies estratègiques que es recomanen seguir. És
un compromís per part de tots els actors implicats en la
prevenció del suïcidi per tal de realitzar una feina comuna i
transversal. En aquest sentit, cada actor del Pla anirà destinant
el pressupost que trobi necessari en funció de les serves
prioritats. El pressupost està inclòs en el global del Servei de
Salut.

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

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 2132/21, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a detall de les campanyes a
mitjans de comunicació i xarxes socials per millorar la
informació de la població sobre el suïcidi.

L’Observatori del suïcidi ha organitzat, participat i
col·laborat en diferents accions de sensibilització social,
xerrades, actes públics i entrevistes als mitjans de comunicació.

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

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 2133/21, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a actuacions realitzades pel
Govern de les Illes Balears per promoure la informació
responsable sobre el suïcidi per part dels mitjans de
comunicació.

S’han promogut tallers a totes les illes sobre el tractament
de la conducta suïcida als mitjans de comunicació. Els tallers
són un espai de reflexió i diàleg obert amb l’objectiu de
modificar la manera d’informar sobre el suïcidi des de la
comprensió del problema i el seu impacte en la població.

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

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 2134/21, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a nombre de familiars
víctimes de la COVID-19 amb patologies prèvies de
depressió que han estat monitoritzats amb la finalitat de
prevenir possibles conductes suïcides.

L’atenció dels dispositius sanitaris està a disposició de totes
les persones amb depressió, que han estat víctimes de la
COVID-19 i les que no. Els professionals estan preparats per
detectar possibles conductes d’ideació suïcida i remetre’l als
serveis adequats.

Palma, 30 de març de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 2135/21, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a actuacions formatives
planificades o executades durant els darrers dos anys sobre
prevenció del suïcidi per a sanitaris, professionals de
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l'ensenyament, treballadors socials, personal dels serveis
d'emergència, cossos de seguretat, sacerdots i treballadors
a l'àmbit de la tercera edat.

L’Observatori del Suïcidi oferta i coordina formació
continuada. S’imparteixen dos nivells de formació, una bàsica,
adreçada a tots els col·lectius i àmbits d’intervenció, que
contempla tota aquella informació sobre les mites sobre el
suïcidi, els factors de protecció, els factors de risc, els senyals
d’alerta, com valorar la gravetat del risc i els corresponents
circuïts de derivació. Un segon nivell avançat, dirigit
exclusivament a professionals específics, que poden intervenir
directament en l’atenció a la conducta suïcida.

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

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 2136/21, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a detall de les campanyes o
actuacions sobre la perillositat del consum d'alcohol dutes
a terme pel Govern de les Illes Balears durante els darrers
dos anys (2019 i 2020).

Dia Mundial sense alcohol (2019). Mitjançant la Comissió
implicada en el consum perjudicial i trastorn per consum
d’alcohol, organització del concurs de  cartells i lema per
sensibilitzar a la població sobre el consum perjudicial i trastorn
per consum d’alcohol. Es va enviar materials als centres de
salut i unitats bàsiques per utilitzar.

Dia Mundial Trastorn Espectre Alcohòlic Fetal (2019). Nota de
premsa 2019-2020. Creació grup de treball “gestació-embaràs
i lactància”. Format per professionals d’atenció primària,
hospitals, Servei de Salut, Unitats de conductes addictives.
Servei amb Protecció de Menors i Direcció General de Salut
Pública. Aquest grup pretén sensibilitzar i formar als
professionals sanitaris que intervenen durant tot el procés de la
planificació, la gestació i la lactància sobre la importància de
no consumir cap substància, incidint en l’alcohol i el cànnabis,
per ser considerades les substàncies menys nocives. Degut a la
situació pandèmica aquest grup va interrompre el seu treball i
a dia d’avui no s’ha pogut reprendre.

2019 i 2020. Actuacions de la Plataforma per un oci de qualitat
de les Illes Balears (POQIB) encaminades a la prevenció del
consum d’alcohol en els menors d’edat com a objectiu
principal, es varen fer les següents intervencions:
1) Es va editar un nou cartell pels establiments comercials en
tres idiomes, enfocat als comerços en zona turística, difós des
dels IES als establiments comercials.
2) Participació a la jornada “Rethinking yout trip”.
Organització des del Centre Balears Europa (CBE), amb les
ONG Eurocare i Irefrea amb col·laboració de la Conselleria de
Salut i l’Agència d’Estratègia Turística de Balears (Aetib).
3) Participació en el treball en xarxa per tal de minimitzar els
problemes i protegir als menors en el “botellot” a Alcúdia per
segon any.

4) Creació d’un grup de feina i pilotatge d’un document de
model de gestió de festes locals, esborrany que es va presentar
en el segon plenari de l’any.
https://www.caib.es/sites/padib/ca/plataforma doci de
qualitat-94620

Campanya “NOSIGUIASE”. 2019. Aquest va ser el quart
consecutiu que s’ha fet la campanya i s’han muntat taules amb
equips formats per donar recomanacions sobre el consum
d’alcohol, informar i sensibilitzar als joves que van a les festes.
S’han visitat 38 municipis de les illes, la majoria a Mallorca, 1
a Ferreries (Menorca), 1 a Sant Francesc de Formentera. En el
2020 no han pogut fer les taules degut a la pandèmia però s’han
llançat missatges a les xarxes socials.
https://www.caib.es/sites/padib/ca/campanya_nosiguisase_2019

2020

- Flyer per donar a conèixer els riscs de consum d’alcohol.
Document on es donen a conèixer les recomanacions del
Ministeri de Sanitat sobre els límits de consum d’alcohol diari.
De la mateixa manera també s’informa de quins grups
poblacionals han d’evitar qualsevol consum d’alcohol. Aquest
flyer es va distribuir als centres de salut i Unitats bàsiques de
Salut, Centres de tractament d’addiccions, unitat de
desintoxicació hospitalària.

- Flyer per donar a conèixer els riscs del consum intensiu
d’alcohol. Document on s’explica què és un consum intensiu i
quines possibles conseqüències pot comportar per sí mateix i
per a terceres persones aquest tipus de consum
https://www.caib.es/sites/padib/ca/portada-9943/

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

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 2183/21, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a informadors COVID.

La previsió inicial prèvia la contractació de 377 persones.
A dia d’avui el Govern n’ha contractat 348.

Els projectes s’han iniciat i es poden desenvolupar amb les
garanties d’acompliment dels objectius amb aquesta plantilla.

Palma, 16 de març 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. 2185/21, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a memòria d'actuacions
COVID-19 coordinades des de la Conselleria de Salut i
Consum i des del Servei de Salut de les Illes Balears durant
el 2020.

Un cop hagin finalitzat les actuacions COVIC-19 sí que se
farà l’esmentada memòria, a dia d’avui no s’ha realitzat cap
memòria d’actuacions ni d’execució.

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

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 2186/21, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a termini de demora en
el pagament de proveïdors des del Servei de Salut de les
Illes Balears.

El termini de pagament a proveïdors és elaborat
mensualment per la intervenció de la comunitat autònoma i
publicat a l’abast de tots els ciutadans en el portal de
transparència de la CAIB. De la referida consulta de gener de
2020 fins a gener del 2021 s’obtenen les dades següents:

Mes: gener 21
Codi inventari: 04-00-000-B-V-012
Entitats ordenades per ordre alfabètic: Servei de Salut de les
Illes Balears (IBSALUT)
Ratio d’operacions pagades: 41,30
Ratio d’operacions pendents de pagament: 22,00
Període mitjà de pagament mensual: 31,62

Mes: desembre 20
Codi inventari: 04-00-000-B-V-012
Entitats ordenades per ordre alfabètic: Servei de Salut de les
Illes Balears (IBSALUT)
Ratio d’operacions pagades: 39,71
Ratio d’operacions pendents de pagament: 31,72
Període mitjà de pagament mensual: 36,66

Mes: novembre 20
Codi inventari: 04-00-000-B-V-012
Entitats ordenades per ordre alfabètic: Servei de Salut de les
Illes Balears (IBSALUT)
Ratio d’operacions pagades: 70,41
Ratio d’operacions pendents de pagament: 39,94
Període mitjà de pagament mensual: 51,24

Mes: octubre 20
Codi inventari: 04-00-000-B-V-012
Entitats ordenades per ordre alfabètic: Servei de Salut de les
Illes Balears (IBSALUT)
Ratio d’operacions pagades: 13,94
Ratio d’operacions pendents de pagament: 60,68
Període mitjà de pagament mensual: 46,49

Mes: setembre 20
Codi inventari: 04-00-000-B-V-012
Entitats ordenades per ordre alfabètic: Servei de Salut de les
Illes Balears (IBSALUT)
Ratio d’operacions pagades: 57,65
Ratio d’operacions pendents de pagament: 51,92
Període mitjà de pagament mensual: 54,60

Mes: agost 20
Codi inventari: 04-00-000-B-V-012
Entitats ordenades per ordre alfabètic: Servei de Salut de les
Illes Balears (IBSALUT)
Ratio d’operacions pagades: 16,08
Ratio d’operacions pendents de pagament: 68,71
Període mitjà de pagament mensual: 53,01

Mes: juliol 20
Codi inventari: 04-00-000-B-V-012
Entitats ordenades per ordre alfabètic: Servei de Salut de les
Illes Balears (IBSALUT)
Ratio d’operacions pagades: 65,61
Ratio d’operacions pendents de pagament: 53,64
Període mitjà de pagament mensual: 59,27

Mes: juny 20
Codi inventari: 04-00-000-B-V-012
Entitats ordenades per ordre alfabètic: Servei de Salut de les
Illes Balears (IBSALUT)
Ratio d’operacions pagades: 12,21
Ratio d’operacions pendents de pagament: 68,20
Període mitjà de pagament mensual: 54,33

Mes: maig 20
Codi inventari: 04-00-000-B-V-012
Entitats ordenades per ordre alfabètic: Servei de Salut de les
Illes Balears (IBSALUT)
Ratio d’operacions pagades: 43,63
Ratio d’operacions pendents de pagament: 61,53
Període mitjà de pagament mensual: 54,34
Mes: abril 20
Codi inventari: 04-00-000-B-V-012
Entitats ordenades per ordre alfabètic: Servei de Salut de les
Illes Balears (IBSALUT)
Ratio d’operacions pagades: 9,63
Ratio d’operacions pendents de pagament: 60,68
Període mitjà de pagament mensual: 46,49

Mes: març 20
Codi inventari: 04-00-000-B-V-012
Entitats ordenades per ordre alfabètic: Servei de Salut de les
Illes Balears (IBSALUT)
Ratio d’operacions pagades: 11,82
Ratio d’operacions pendents de pagament: 46,53
Període mitjà de pagament mensual: 36,16

Mes: febrer 20
Codi inventari: 04-00-000-B-V-012
Entitats ordenades per ordre alfabètic: Servei de Salut de les
Illes Balears (IBSALUT)
Ratio d’operacions pagades: 61,33
Ratio d’operacions pendents de pagament: 33,79
Període mitjà de pagament mensual: 45,81

Mes: gener 20
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Codi inventari: 04-00-000-B-V-012
Entitats ordenades per ordre alfabètic: Servei de Salut de les
Illes Balears (IBSALUT)
Ratio d’operacions pagades: 41,61
Ratio d’operacions pendents de pagament: 47,41
Període mitjà de pagament mensual: 45,04

Pel que fa al nombre de proveïdors que han facturat al
Servei de Salut durant l’any 2019 per mesos, aquest és el
desglossament:

Mes nombre de proveïdors
Gener 564
Febrer 654
Març 680
Abril 710
Maig 711
Juny 718
Juliol 744
Agost 664
Setembre 720
Octubre 750
Novembre 739
Desembre 832

Pel que fa al nombre de proveïdors que han facturat al
Servei de Salut durant l’any 2020 per mesos, aquest és el
desglossament:

Mes nombre de proveïdors
Gener 614
Febrer 697
Març 718
Abril 687
Maig 733
Juny 806
Juliol 819
Agost 777
Setembre 839
Octubre 895
Novembre 957
Desembre 1.082

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

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 2187/21, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a pagament de plus
d'insularitat als sanitaris de les Illes Balears.

A la nòmina del mes de febrer s’ha retribuït el plus
d’insularitat.

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

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 2191/21, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a sanció per l'incompliment
de les mesures sanitàries.

L’expedient al qual fa referència aquesta pregunta es
troba en la fase inicial d’instrucció i a dia d’avui no té una
resolució final amb proposta de sanció.

Palma, 26 de març de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
X)

A les Preguntes RGE núm. 2204 a 2207/21, presentades
pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a ajudes del
Govern de les Illes Balears en matèria de transports, a
doblers en ajudes a empreses dedicades al transport en bus,
en taxi i al lloguer de vehicles des del març de 2020.

- Convocatòria d’1,5M d’euros per a despeses vinculades a
les mesures sanitàries COVID-19 al sector del transport
(mascaretes, gel, mesures de seguretat al treball, etc.).

- Ajudes al transport regular per carretera, per la caiguda de
demanda, en concepte de reequilibri de contractes. En
tramitació 11,2M€ per a cobrir aquestes ajudes, transferències
als consells (2,7M€ Eivissa, 1,5M€ Menorca, 035,M€
Formentera) i transferència al Consorci de Transports de
Mallorca (6,7M€).

- En tramitació, nova convocatòria d’ajudes per als diferents
sectors del transport (discrecional, taxi, mercaderies, rent a
car), per valor de 3M€.

Palma, 6 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 2217/21, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de camps
i punts de fondeig que han presentat la declaració
responsable prevista a la disposició transitòria 4a del
Decret 25/2018.

A la Direcció General de Territori i Paisatge s’han rebut 15
declaracions responsables sobre els camps de boies i els punts
de fondeig d’acord al que estipula la DT 4a del Decret
25/2018.

Palma, 7 d’abril de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual
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Ordre de Publicació
Z)

A les Preguntes RGE núm. 2220 a 2223/21, presentades
pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a qualificació de
l'estat de les aigües de les zones de bany del Port d'Alcúdia
al començament de la platja, de la Platja de Sant Joan a
Alcúdia, de Camp de Mar i d'Albercutx (Port de Pollença).

La qualitat de les aigües de bany està regulada pel Reial
Decret 1341/2007, d’11 d’octubre, sobre la gestió de la qualitat
de les aigües de bany, que és la conseqüència d’incorporar a la
legislació espanyola la Directiva 2006/7/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 15 de febrer, relativa a la gestió de la
qualitat de les aigües de bany.

Segons l’establert als articles 11 i 12 de l’esmentat Reial
Decret, cada any, al final de la temporada, s’avaluen i es
qualifiquen les aigües de bany per a cada punt de mostreig,
prenent la sèrie de dades de les quatre darreres temporades de
bany. La qualitat de les aigües de bany es classifica com a
“excel·lent”, “bona”, “suficient” o “insuficient”.

• A la zona de bany censada a la platja del Port d’Alcúdia hi
ha definits 4 punts de mostreig (PM). La qualificació al final de
la temporada 2020, ha estat:

CODI PM: MBA07003C1
NOM: Carretera Alcúdia-Artà 135
COORDENADES

X: 39.815672 Y: 3.117520
QUALIFICACIÓ: Excel·lent

CODI PM: MBA07003C2
NOM: Carrer Minerva, 31
COORDENADES

X: 39.834965 Y: 3.123231
QUALIFICACIÓ: Excel·lent

CODI PM: MBA07003C3
NOM: al començament de la Platja
COORDENADES

X: 39.840270 Y: 3.131325
QUALIFICACIÓ: Excel·lent

CODI PM: MBA07003C4
NOM: a la dreta del canal emissari
COORDENADES

X: 39.827814 Y: 3.118999
QUALIFICACIÓ: Excel·lent

• A la zona de bany censada a la Platja de Sant Joan, al
municipi d’Alcúdia, hi ha definit un punt de mostreig (PM). La
qualificació al final de temporada 2020, ha estat:

CODI PM: MBA07003F1
NOM: al centre de la Platja
COORDENADES

X: 39.866675 Y: 3.135428
QUALIFICACIÓ: Excel·lent

• A la zona de bany censada a la Platja de Camp de Mar, al
municipi d’Andratx, hi ha definits dos punts de mostreig (PM).
La qualificació al final de temporada 2020, ha estat:

CODI PM: MBA07005B1
NOM: davant la rampa de la Platja
COORDENADES

X: 39.536834 Y: 2.242071
QUALIFICACIÓ: Excel·lent

CODI PM: MBA07005B2
NOM: a l’esquerra de la passarel·la
COORDENADES

X: 39.537055 Y: 2.423329
QUALIFICACIÓ: Bona

• A la zona de bany censada a la Platja d’Albercutx (Port de
Pollença), hi ha definits tres punts de mostreig (PM). La
qualificació al final de temporada 2020, ha estat:

CODI PM: MBA07042B1
NOM: al Carrer Colom 265
COORDENADES

X: 39.909570 Y: 3.094920
QUALIFICACIÓ: Excel·lent

CODI PM: MBA07003B2
NOM: al Passeig Vora Mar
COORDENADES

X: 39.910280 Y: 3.087430
QUALIFICACIÓ: Excel·lent

CODI PM: MBA07003B3
NOM: al Carrer Llevant
COORDENADES

X: 39.908148 Y: 3.084658
QUALIFICACIÓ: Suficient

Cada any es publica l’informe anual del control sanitari de
les aigües de bany de les Illes Balears a la web del Servei de
Salut Ambiental on es disposa de tota la informació de la
temporada

https://www.caib.es/sites/salutambiental/ca/publicacions-297
47/

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

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 4289/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del president de la Federació Balear
de Confraries de Pescadors de les Illes Balears sobre la
greu situació que pateix la pesca a les Illes Balears arran de
les restriccions establertes per la Unió Europea i aplicades
pel Govern de l'Estat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de maig de 2021, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
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solAlicita que la Comissió d'Economia acordi la compareixença
urgent del president de la Federació Balear de Confraries de
Pescadors de les Illes Balears, per tal d'informar sobre el tema
indicat, davant la dramàtica situació en què es troba el sector
pesquer balear arran de les contínues restriccions imposades pel
Govern de l'Estat en aplicació de la normativa europea.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 4297/21, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació sobre la
situació en què es troba el sector de la pesca
d'arrossegament i les actuacions dutes a terme quant al
Reglament de la Unió Europea 2019/1022.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de maig de 2021, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, davant la Comissió
d'Economia, per tal d'informar sobre el tema indicat, ateses les
recents notícies aparegudes als mitjans de comunicació sobre
la greu situació que pateix el sector de la pesca d'arrossegament
a les Illes Balears i la incidència de la normativa europea sobre
aquest.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 4351/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors sobre la recuperació pel Govern de les
Illes Balears dels ingressos derivats de la liquidació de
l'IVA del model de finançament autonòmic de l'any 2017.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de maig de 2021, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Hisenda i Pressuposts acordi la
compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors, per tal d'informar sobre el tema indicat, arran de la
sentència del Tribunal suprem sobre la recuperació de l'IVA
per les comunitats autònomes de la liquidació 2017.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 4320/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia5 de maig de 2021, es dóna per assabentada de la substitució
de la pregunta esmentada, presentada per 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, per la pregunta RGE núm. 4493/21,
relativa a criteris que segueix el Govern per imposar les
restriccions als establiments de restauració de cadascuna de les
Illes.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la

Proposició no de llei RGE núm. 2344/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de maig de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4379/21,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acorda,
conformement amb l'article 106 del Reglament de la cambra i
amb la Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, que la
proposició no de llei esmentada, relativa a impuls a la Formació
Professional Dual, es tramiti per aquest procediment, atesa
l'actual situació econòmica i les recents dades sobre ocupació.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Renúncia al càrrec de secretària de la Comissió

d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de maig de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4307/21,
presentat per la diputada Irantzu Fernández i Prieto, del Grup
Parlamentari Socialista, i es dóna per assabentada de la seva
renúncia al càrrec de secretària de la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
Substitució a la Comissió no permanent d'estudi en

matèria de planificació i gestió de Recursos Hídrics.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de maig de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4372/21,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i es dóna per
assabentada que el diputat Joan Ferrer i Ripoll passarà a formar
part d'aquesta comissió en substitució de Mercedes Garrido i
Rodríguez.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Resolució de Presidència en relació al nomenament de

la Sra. Esther Sosa i Carrasco. com a personal eventual
adscrita funcionalment al servei del grup parlamentari
Socialista.

La Sra. Pilar Costa i Serra, portaveu del grup parlamentari
Socialista, sol·licita el nomenament de la Sra. Esther Sosa i
Carrasco, amb DNI núm. ******79G, com a personal eventual
adscrita funcionalment al servei del Grup Parlamentari
Socialista, amb unes retribucions de 41.582,66€ anuals amb
una jornada a temps complet, mitjançant l’escrit RGE núm.
4371/2021, de 29 d’abril de 2021.

La Sra. Pilar Costa i Serra, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, declara que la Sra. Esther Sosa i Carrasco realitzarà
funcions de personal eventual i la seva retribució s’adequa a la
seva dedicació, responsabilitat i feina que ha de desenvolupar
a temps complet al Parlament de les Illes Balears.

La Sra. Pilar Costa i Serra, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, declara, mitjançant l’esmentat escrit, que el temps de
dedicació de la Sra. Esther Sosa i Carrasco serà a temps
complet tot d’acord amb la normativa de la Seguretat Social
que regula la matèria.

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

Resolució

1. El nomenament de la Sra. Esther Sosa i Carrasco, amb DNI
núm. ******79G, com a personal eventual adscrita
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius des del 30 d’abril de 2021
i amb unes retribucions corresponents a 41.582,66 € anuals,
modalitat B.

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

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar el recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.

b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació 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 es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hagi resolució expressa.

c) 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, 30 d’abril de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Vuitena pròrroga de la Declaració de l’existència de les

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

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 5 de maig de 2021 (en la qual es
trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:

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

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

en el títol V bis

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

D’acord amb l’article 122 septies.1, les mesures esmentades
tenen una durada màxima de quinze dies naturals. Les mesures
finalitzaven dia 4 de febrer; la Mesa i la Junta de Portaveus, en
sessions de 3 i 17 de febrer, de 4, 17 i 24 de març, i de 8 i 21
d'abril aprovaren diverses pròrrogues d'aquestes mesures, la
darrera de les quals finalitza dia 6 de maig.

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

Aquest acord suposa la setena pròrroga, produeix efectes
immediats i les mesures que s’hi contenen es prorroguen fins a
dia 9 de maig de 2021.

Palma, a 5 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 98, de 23 d'abril de
2021.

-  Pàg. 5609. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant
comissió

La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, en sessió de dia 15 d'abril de
2021, juntament amb les preguntes que figuren en aquesta
publicació, admeté també la pregunta següent que hauria de
figurar a l'apartat C):

RGE núm. 3937/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
internalització del personal d'informatius d'IB3.

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

Sr. Manresa, ha abordat amb el Govern de les Illes
Balears una solució per a la internalització del personal
d'informatius d'IB3?

Palma, a 14 d'abril de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi
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	Retirada del punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 11244/20.
	 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril de 2021, es retirà el punt 3 de la proposició no de llei esmentada, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a millora en la regulació de la borsa d'Ibsalut en relació amb la presentació de treballs a congressos i jornades científiques
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	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 4493/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a criteris que segueix el Govern per imposar les restriccions als establiments de restauració de cadascuna de les Illes Balears.
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	RGE núm. 4617/21, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a sentència que anul·la el Decret posidònia.
	RGE núm. 4618/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a corredors turístics.
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	RGE núm. 4631/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informes i actes del Comitè autonòmic de gestió de malalties infeccioses.
	RGE núm. 4632/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció en alts càrrecs i polítics com a conseqüència de la remodelació del Govern.
	RGE núm. 4633/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme britànic.
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	RGE núm. 4636/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a Oficina anticorrupció.

	3.12. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA
	RGE núm. 4321/21, del Sr. Antoni Bonet Ramon, relativa a modificació de la Llei 8/1986, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 4298/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a educació inclusiva, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
	RGE núm. 4299/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a canvi legal que permeti la substitució de sancions administratives per treballs per a la comunitat, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 4318/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a combat de la hipocondria digital i per la bona informació sanitària, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 4447/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a drets laborals, davant la Comissió de Turisme i Treball.
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	A les Preguntes RGE núm. 2020 a 2022/21, presentades per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a basses de regants (I a III).
	A les Preguntes RGE núm. 2087 a 2110/21, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantia de les ajudes aprovades pel Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives d'Es Mercadal, d'Alaior, d'Es Castell, de Ciutadella, d'Es Migjorn Gran, de Ferreries, de Maó i de Sant Lluís durant 2020, 2019 i 2018.
	A les Preguntes RGE núm. 2111 a 2118/21, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a previsió de les ajudes del Govern de les Illes Balears a clubs i entitats esportives d'Es Mercadal, d'Alaior, d'Es Castell, de Ciutadella, d'Es Migjorn Gran, de Ferreries, de Maó i de Sant Lluís durant 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 2120/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a detall de les campanyes o actuacions per a la prevenció de les addiccions al joc i a les drogues dutes a terme pel Govern de les Illes Balears durant els darrers dos anys (2019 i 2020).
	A la Pregunta RGE núm. 2121/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a detall de les actuacions dutes a terme pel Govern de les Illes Balears durant els darrers dos anys per donar suport a organitzacions dedicades a la prevenció del suïcidi i a aquelles que aglutinen els afectats i les seves famílies.
	A la Pregunta RGE núm. 2122/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a teléfon o teléfons que el Govern de les Illes Balears té habilitats per prestar ajudes i suport específics a empresaris, autònoms i desocupats, nombre de persones que han contactat per aquesta via i nombre de persones que han estat derivades a algun servei d'atenció psicològica.
	A la Pregunta RGE núm. 2123/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a variacions en el nombre de professionals que han format part de les plantilles del personal en els serveis d'emergències i atenció primària dependents del Govern de les Illes Balears des del mes de gener de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 2124/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a estudis d'investigació que es duen o s'han dut a terme durant els dos darrers anys sobre l'epidemiologia del suïcidi i la conducta suïcida a les Illes Balears en els quals participi del Govern de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 2125/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a taxa de suïcidis a les Illes Balears en els darrers cinc anys i detall de la resta d'indicadors amb els quals compti el Govern de les Illes Balears per calcular el progrés de l'estratègia antisuïcidis.
	A la Pregunta RGE núm. 2126/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nombre d'intervencions de prevenció del suïcidi.
	A la Pregunta RGE núm. 2127/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nombre d'hospitalitzacions que s'han originat a conseqüència d'intents de suïcidi.
	A la Pregunta RGE núm. 2130/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures adoptades pel Govern de les Illes Balears per accelerar l'elaboració del Pla de prevenció, actuació i maneig de la conducta suïcida de Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 2131/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dotació pressupostària acordada per a l'execució del Pla de prevenció, actuació i maneig de la conducta suïcida de Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 2132/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a detall de les campanyes a mitjans de comunicació i xarxes socials per millorar la informació de la població sobre el suïcidi.
	A la Pregunta RGE núm. 2133/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a actuacions realitzades pel Govern de les Illes Balears per promoure la informació responsable sobre el suïcidi per part dels mitjans de comunicació.
	A la Pregunta RGE núm. 2134/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a nombre de familiars víctimes de la COVID-19 amb patologies prèvies de depressió que han estat monitoritzats amb la finalitat de prevenir possibles conductes suïcides.
	A la Pregunta RGE núm. 2135/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a actuacions formatives planificades o executades durant els darrers dos anys sobre prevenció del suïcidi per a sanitaris, professionals de l'ensenyament, treballadors socials, personal dels serveis d'emergència, cossos de seguretat, sacerdots i treballadors a l'àmbit de la tercera edat.
	A la Pregunta RGE núm. 2136/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a detall de les campanyes o actuacions sobre la perillositat del consum d'alcohol dutes a terme pel Govern de les Illes Balears durante els darrers dos anys (2019 i 2020).
	A la Pregunta RGE núm. 2183/21, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informadors COVID.
	A la Pregunta RGE núm. 2185/21, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a memòria d'actuacions COVID-19 coordinades des de la Conselleria de Salut i Consum i des del Servei de Salut de les Illes Balears durant el 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 2186/21, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a termini de demora en el pagament de proveïdors des del Servei de Salut de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 2187/21, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pagament de plus d'insularitat als sanitaris de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 2191/21, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a sanció per l'incompliment de les mesures sanitàries.
	A les Preguntes RGE núm. 2204 a 2207/21, presentades pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a ajudes del Govern de les Illes Balears en matèria de transports, a doblers en ajudes a empreses dedicades al transport en bus, en taxi i al lloguer de vehicles des del març de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 2217/21, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de camps i punts de fondeig que han presentat la declaració responsable prevista a la disposició transitòria 4a del Decret 25/2018.
	A les Preguntes RGE núm. 2220 a 2223/21, presentades pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a qualificació de l'estat de les aigües de les zones de bany del Port d'Alcúdia al començament de la platja, de la Platja de Sant Joan a Alcúdia, de Camp de Mar i d'Albercutx (Port de Pollença).

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 4289/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors de les Illes Balears sobre la greu situació que pateix la pesca a les Illes Balears arran de les restriccions establertes per la Unió Europea i aplicades pel Govern de l'Estat.
	RGE núm. 4297/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació sobre la situació en què es troba el sector de la pesca d'arrossegament i les actuacions dutes a terme quant al Reglament de la Unió Europea 2019/1022.
	RGE núm. 4351/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors sobre la recuperació pel Govern de les Illes Balears dels ingressos derivats de la liquidació de l'IVA del model de finançament autonòmic de l'any 2017.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 4320/21.
	Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 2344/21.
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	Substitució a la Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió de Recursos Hídrics.
	Resolució de Presidència en relació al nomenament de la Sra. Esther Sosa i Carrasco. com a personal eventual adscrita funcionalment al servei del grup parlamentari Socialista.
	Vuitena pròrroga de la Declaració de l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis.
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