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P) RGE núm. 4511/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides produïdes l'any
2021, de l'1 de gener al 30 d'abril, del centre (CIMI) Es Mussol.
5763
Q) RGE núm. 4512/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides produïdes l'any
2021, de l'1 de gener al 30 d'abril, del centre (CIMI) Es Fusteret.
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R) RGE núm. 4513/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no retorns produïts l'any
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S) RGE núm. 4514/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no retorns produïts l'any
2021, de l'1 de gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es Mussol.
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T) RGE núm. 4515/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no retorns produïts l'any
2021, de l'1 de gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es Fusteret.
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U) RGE núm. 4516/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions produïdes
l'any 2021, de l'1 de gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es Pinaret.
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V) RGE núm. 4517/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions produïdes
l'any 2021, de l'1 de gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es Mussol.
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W) RGE núm. 4518/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions produïdes
l'any 2021, de l'1 de gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es Fusteret.
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X) RGE núm. 4519/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a treballadors
produïdes l'any 2021, de l'1 de gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es Pinaret.
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Y) RGE núm. 4520/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a treballadors
produïdes l'any 2021, de l'1 de gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es Mussol.
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Z) RGE núm. 4521/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a treballadors
produïdes l'any 2021, de l'1 de gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es Fusteret.
5765
AA) RGE núm. 4523/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat de les obres
d'enderrocament de part de l'edifici administratiu d'Es Pinaret.
5765
AB) RGE núm. 4524/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat de les obres de
l'edifici Es Pinaret II, o Els Quatre Pins.
5765
AC) RGE núm. 4525/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió feta des del
mes d'agost de 2020 fins a l'actualitat en seguretat per a l'edifici d'Es Pinaret.
5765
AD) RGE núm. 4526/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió feta des del
mes d'agost de 2020 fins a l'actualitat en seguretat per a l'edifici d'Es Fusteret.
5766
AE) RGE núm. 4527/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a residents-interns a
Es Pinaret a maig de 2021.
5766
AF) RGE núm. 4528/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a residents-interns a
Es Mussol a maig de 2021.
5766
AG) RGE núm. 4529/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a residents-interns a
Es Fusteret a maig de 2021.
5766
AH) RGE núm. 4530/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de trasllat
de les menors d'Es Fusteret al nou espai del seminari.
5766
AI) RGE núm. 4610/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de reforma del
centres de salut de Son Ferriol (1).
5766
AJ) RGE núm. 4611/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de reforma del
centres de salut de Son Ferriol (2).
5766
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AK) RGE núm. 4612/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de reforma del
centres de salut de Son Ferriol (3).
5767
AL) RGE núm. 4614/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de noves places públiques de 0-3 anys que es van crear l'any 2018.
5767
AM) RGE núm. 4615/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de noves places públiques de 0-3 anys que es van crear l'any 2019.
5767
AN) RGE núm. 4616/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de noves places públiques de 0-3 anys que es van crear l'any 2020.
5767
AO) RGE núm. 4638/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions de l'OBIA
en relació amb una denúncia de CONSUBAL a l'Oficina anticorrupció per la gestió de l'IMAS pel que fa a uns presumptes abusos a
menors.
5767
AP) RGE núm. 4639/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions de la
Direcció General de la Infància, Joventut i Família en relació amb una denúncia de CONSUBAL a l'Oficina anticorrupció per la gestió
de l'IMAS pel que fa a uns presumptes abusos a menors.
5767
AQ) RGE núm. 4649/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a representació
d'organitzacions professionals agràries i cooperatives a la Mesa de Diàleg Social (1).
5768
AR) RGE núm. 4650/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a representació
d'organitzacions professionals agràries i cooperatives a la Mesa de Diàleg Social (2).
5768
AS) RGE núm. 4651/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a negociació de
l'encaix específic per a les Balears en la nova PAC.
5768
AT) RGE núm. 4652/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a negociació del
Pla estratègic per al període 2023-2027.
5768
AU) RGE núm. 4653/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a factor de la
insularitat de Balears a la futura PAC.
5768
AV) RGE núm. 4654/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caiguda en un
21% del preu de comercialització de l'ametlla durant el 2020.
5768
AW) RGE núm. 4655/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
reestructuració dels fruits secs a Mallorca.
5769
AX) RGE núm. 4656/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a problemes de
l'evacuació dels pluvials d'Alaior (1).
5769
AY) RGE núm. 4657/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a problemes de
l'evacuació dels pluvials d'Alaior (2).
5769
AZ) RGE núm. 4658/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a problemes de
l'evacuació dels pluvials d'Alaior (3).
5769
BA) RGE núm. 4659/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a problemes de
l'evacuació dels pluvials d'Alaior (4).
5769
BB) RGE núm. 4661/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Sra. Angélica
Miguélez, subdirectora d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària, Salut Mental i Malalties poc freqüents.
5769
BC) RGE núm. 4663/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de la substitució de la
combustió de fuel per gas natural a la central tèrmica de Maó.
5770
BD) RGE núm. 4664/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a funcionament de la central tèrmica
de Maó amb gas natural com a combustible principal.
5770
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BE) RGE núm. 4672/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a criteri de distribució de les 516 mascaretes transparents que la Conselleria d'Educació va adquirir per als centres amb alumnat
amb deficiència sensorial auditiva (DSA).
5770
BF) RGE núm. 4673/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a tramitació del procés de licitació per a l'adquisició de 10.000 mascaretes transparents per part de la Conselleria d'Educació.
5770
BG) RGE núm. 4676/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cites per a
vacunació contra la COVID-19.
5770
BH) RGE núm. 4678/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nova
licitació de rutes de transport escolar (I).
5771
BI) RGE núm. 4679/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nova
licitació de rutes de transport escolar (II).
5771
BJ) RGE núm. 4680/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a estudi
sobre l'existència d'emissió contaminant rellevant per la crema de rostolls.
5771
BK) RGE núm. 4681/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a estudi
sobre la recollida de rostolls i possible reutilització.
5771
BL) RGE núm. 4682/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a estudi
sobre l'aprovació d'un curs especial per reconvertir guàrdies civils i policies nacionals residents a Balears en policies locals. 5771
BM) RGE núm. 4683/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a places
previstes de Guàrdia Civil i de Policia Nacional a Balears.
5771
BN) RGE núm. 4684/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a pedrera
d'Establiments (I).
5772
BO) RGE núm. 4685/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a pedrera
d'Establiments (II).
5772
BP) RGE núm. 4689/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió a la baixa de les tarifes
de transport públic TIB.
5772
BQ) RGE núm. 4690/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a empleats del
transport públic.
5772
BR) RGE núm. 4712/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a problemàtica
en el servei d'urgències a l'Hospital de Son Llàtzer (1).
5772
BS) RGE núm. 4713/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a problemàtica
en el servei d'urgències a l'Hospital de Son Llàtzer (2).
5773
BT) RGE núm. 4727/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a motiu pel qual el cos de professorat de les escoles oficials d'idiomes encara no està vacunat a les Illes Balears.
5773
BU) RGE núm. 4729/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a avaluació del permís de
l'Agència Estatal de Seguretat Aeronàutica (AESA) per operar els helicòpters amb instrumental i multipilot per part de l'empresa
adjudicatària del contracte del transport aeri sanitari.
5773
BV) RGE núm. 4730/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a permís de l'Agència Estatal
de Seguretat Aeronàutica (AESA) per operar els helicòpters amb instrumental i multipilot de la UTE Habock Aviation EMS Balears.
5773
BW) RGE núm. 4731/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment del contracte
del transport aeri sanitari (I).
5774
BX) RGE núm. 4732/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment del contracte
del transport aeri sanitari (II).
5774
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BY) RGE núm. 4733/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motiu que justifica que hagi
transcorregut més d'un any entre la rescissió del contracte del transport aeri sanitari urgent amb helicòpter a la UTE Habock Aviation
EMS Balears.
5774

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 4723/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a denúncies sobre
nous abusos sexuals a menors tutelats.
5774
B) RGE núm. 4817/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reforç del servei d'urgències de
l'Hospital de Formentera per als mesos d'estiu.
5775
C) RGE núm. 4819/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a retorn a la normalitat de les empreses de càtering a Balears.
5775
D) RGE núm. 4820/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió
de la no-inclusió de dotació del factor d'insularitat en els pressuposts generals de l'Estat per a 2022.
5775
E) RGE núm. 4824/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a escàndol dels
menors tutelats.
5775
F) RGE núm. 4825/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a futur del sector
financer.
5775
G) RGE núm. 4827/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a atenció al càncer
de pròstata al Servei Públic de Salut a les Illes Balears.
5775
H) RGE núm. 4828/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió del patrimoni en matèria
d'habitatge.
5776
I) RGE núm. 4829/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a viatge a Berlín.
5776
J) RGE núm. 4830/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conclusions i aportacions
per al sector pesquer com a conseqüència de la reunió amb el Ministeri el passat mes d'abril.
5776
K) RGE núm. 4831/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaració de
sequera.
5776
L) RGE núm. 4832/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació interna
a IB3.
5776
M) RGE núm. 4833/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a "comissió política"
per investigar nous casos d'abusos a menors tutelats.
5776
N) RGE núm. 4834/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora del servei de
psicòlegs al Servei de Salut de les Illes Balears.
5777
O) RGE núm. 4835/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beques menjador.
5777
P) RGE núm. 4836/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atracament de ferris al Port de
Sant Antoni.
5777
Q) RGE núm. 4837/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebaixa fiscal per incentivar
l'economia.
5777
R) RGE núm. 4838/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a anunci de Pedro
Sánchez que en 100 dies tendrem immunitat de grup a Espanya.
5777
S) RGE núm. 4839/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a garantia del dret de les dones a triar
lliurement el mètode de la interrupció voluntària de l'embaràs.
5777
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5751

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4546/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació per incrementar el nombre de professionals dedicats a
l'atenció a alumnes amb necessitats educatives especials i de suport educatiu de cara al curs escolar 2021-2022, davant la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura.
5778
B) RGE núm. 4688/21 (complementat amb l'escrit RGE núm. 4745/21), dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS
per Mallorca, relativa a exigència a AENA de qualitat en els serveis dels aeroports de les Illes Balears així com en les seves condicions
laborals i socials, davant la Comissió de Turisme i Treball.
5779
C) RGE núm. 4708/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a suport i potenciació del sector econòmic
dels esdeveniments, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència).
5780
D) RGE núm. 4710/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a solucions als problemes
d'habitatge per a les quatre illes, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
5781
E) RGE núm. 4717/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reclamació de
l'alliberament de la cooperant espanyola Juana Ruiz Sánchez, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
5782
F) RGE núm. 4718/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a protecció de la intimitat
de les persones quant a la seva orientació sexual, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
5784
G) RGE núm. 4720/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a constatació de l'incompliment per l'estat
del Règim Especial de Balears i inclusió del factor d'insularitat als Pressuposts Generals de l'Estat per a 2022, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
5786
H) RGE núm. 4724/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a contra les violències
sexuals, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
5787

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 5235/19, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes
dels membres de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).
5788
B) A les Preguntes RGE núm. 9047 a 9066/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
aparcaments de l'IBAVI a diversos municipis de les Illes Balears.
5788
C) A les Preguntes RGE núm. 13852 i 13853/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a barracons a centres educatius a principi dels cursos 2020-2021 i 2019-2020.
5789
D) A la Pregunta RGE núm. 14101/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a falta
d'ATE, suport especial per a nins amb necessitats especials en els centres educatius sostinguts amb fons públics.
5789
E) A les Preguntes RGE núm. 15365 a 15368/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
rehabilitació d'habitatge lliure per destinar-ho a lloguer social a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca.
5790
F) A les Preguntes RGE núm. 15369 a 15372/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
rehabilitació d'habitatges públics a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca.
5790
G) A la Pregunta RGE núm. 16147/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions realitzades des de la Conselleria d'Afers Socials davant la COVID-19 envers les instal·lacions, material i personal de les
residències, centres de dia i serveis de la qual n'és titular el GOIB, d'acord amb el pla de xoc/contingència.
5790
H) A la Pregunta RGE núm. 18007/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
personal contractat/habilitat per a funcions d'informació i vigilància, compliment de la ciutadania de les mesures de prevenció COVID19 establertes a les restriccions.
5792
I) A la Pregunta RGE núm. 18045/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
atenció presencial al municipi de Ciutadella per part del Govern de les Illes Balears (2).
5792
J) A la Pregunta RGE núm. 18046/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
atenció presencial al municipi de Ciutadella per part del Govern de les Illes Balears (3).
5792
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K) A les Preguntes RGE núm. 18047 i 18048/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a atenció presencial al municipi de Ciutadella per part del Govern de les Illes Balears (4 i 5).
5792
L) A la Pregunta RGE núm. 14/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a activitat
20 anys de Cooperació Internacional al desenvolupament a les Illes Balears.
5793
M) A la Pregunta RGE núm. 1107/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla d'actuació de la Conselleria de Salut i Consum davant el greu augment de la demora per a intervencions quirúrgiques programades.
5793
N) A la Pregunta RGE núm. 1125/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tràmits
realotzats per cedir els 764 habitatges actuals del registre d'habitatges buits de grans tenidors a famílies inscrites a les llistes de sol·licitud
d'habitatge social.
5793
O) A la Pregunta RGE núm. 1181/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a criteris de distribució de les vacunes contra la COVID-19 entre les diferents autonomies.
5793
P) A la Pregunta RGE núm. 1190/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
servei d'ambulàncies de trasllat i urgències del 061 a Eivissa a la tercera ona COVID-19 (1).
5793
Q) A la Pregunta RGE núm. 1315/21, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau d'execució
del pressupost d'ABAQUA l'any 2020.
5794
R) A la Pregunta RGE núm. 1354/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
protocol de vacunació COVID-19 a les Illes Balears (2).
5794
S) A la Pregunta RGE núm. 1378/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
peticions de reconeixement a la dependència a Menorca pendents de valoració per la Conselleria d'Assumptes Socials.
5794
T) A la Pregunta RGE núm. 1379/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera per a la valoració de les peticions de reconeixement a la dependència de Menorca.
5794
U) A la Pregunta RGE núm. 1380/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients de reconeixement a la dependència a Menorca tramitats per la Conselleria d'Assumptes Socials durant el 2020.
5795
V) A la Pregunta RGE núm. 1381/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients de reconeixement a la dependència a Menorca tramitats per la Conselleria d'Assumptes Socials durant el 2019.
5795
W) A la Pregunta RGE núm. 1382/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera a Menorca de les peticions de reconeixement a la dependència.
5795
X) A la Pregunta RGE núm. 1383/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
termini entre la valoració del reconeixement a la dependència a Menorca i el pagament de la prestació econòmica.
5795
Y) A la Pregunta RGE núm. 1384/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a motiu
del retard de la tramitació i la resolució de les peticions de reconeixement de la dependència a Menorca.
5796
Z) A la Pregunta RGE núm. 1385/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a equip
que s'encarrega a Menorca de gestionar i tramitar les sol·licituds de reconeixement a la dependència.
5796
AA) A la Pregunta RGE núm. 1386/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dotació de l'equip que s'encarrega a Menorca de gestionar i tramitar les sol·licituds de reconeixement a la dependència.
5797
AB) A la Pregunta RGE núm. 1387/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampliació de l'equip que s'encarrega a Menorca de gestionar i tramitar les sol·licitud de reconeixement a la dependència.
5797
AC) A les Preguntes RGE núm. 1441 i 1442/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 8791/20 (I i II).
5797
AD) A la Pregunta RGE núm. 1500/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ajudes a pacients amb discapacitat i als seus familiars/acompanyants que han de desplaçar-se a la Península per a tractament mèdics.
5797
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AE) A la Pregunta RGE núm. 1619/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajudes al sector cultural del llibre per compensar el sobrecost de la insularitat.
5798
AF) A la Pregunta RGE núm. 1936/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informadors COVID (1).
5798
AG) A la Pregunta RGE núm. 1937/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informadors COVID (2).
5798

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 4537/21, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera de Salut i Consum,
sobre el Pla de vacunació i la situació actual de la COVID-19 a les Illes Balears.
5799
B) RGE núm. 4728/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat sobre el nou pla especial per combatre el risc d'inundacions (INUNBAL). 5799

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 4624/21.

5799

B) Tramitació de preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura per a les preguntes
amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm. 14012 a 14014 i 14149/20.
5799
C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 14355/20.

5799

D) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 14356/20.

5799

E) Tramitació de preguntes amb sol·licitud de resposta escrita per a les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant comissió
RGE núm. 15365 a 15372/20.
5800
F) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 15777/20.

5800

G) Tramitació davant el Ple i per urgència de la Proposició no de llei RGE núm. 1660/21.

5800

H) Admissió de l'escrit RGE núm. 4709/21, del Govern de les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 4/2021, de 3 de maig, per
impulsar i agilitzar la tramitació d'ajudes i altres actuacions en matèria d'habitatge.
5800
I) Admissió de l'escrit RGE núm. 4768/21, del Govern de les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual
es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19.
5800

4. INFORMACIONS
A) 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.
5801
B) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament del Sr Antoni Sastre Vanrell. com a personal eventual adscrit
funcionalment al servei del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.
5801
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.1. TEXTOS APROVATS

1.2.1. INTERPELALACIONS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'abril de 2021, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 4044/21, relativa a erradicació de la pobresa i gestió de
l'Ingrés Mínim Vital, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
Primer. El Parlament de les Illes Balears constata la
necessitat de millorar la gestió de l’ingrés mínim vital ja
que, quasi un any després de la seva aprovació, a Balears de
les 29.000 sol·licituds presentades just un 5% han estat
aprovades, un 53% denegades i un 42% encara estan
pendents de resolució.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar el Decret de l’ingrés mínim vital quant
als requisits necessaris i criteris de concessió, per tal
d’arribar no just a la pobresa severa sinó també a totes
aquelles persones que estiguin en situació de vulnerabilitat
econòmica sobrevinguda per l’actual greu crisi econòmica.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a transferir a la nostra comunitat autònoma, és a dir
al Govern de les Illes Balears, la gestió de la tramitació de
l’ingrés mínim vital i que el pagament es faci directament
des del Ministeri de Seguretat Social, de la mateixa manera
que les pensions no contributives. Aquesta transferència de
la gestió, arribat el cas, haurà de portar aparellada,
obligatòriament, la transferència de la dotació econòmica
necessària per fer front als recursos humans i materials que
permetin el reforç dels serveis socials comunitaris, personal
administratiu i tècnic, així com els canals d'informació i
tramitació de les ajudes.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a revisar els requisits i els procediments per
assegurar que totes les línies d’ajudes al lloguer arribin a les
famílies en especial situació de vulnerabilitat social i que
tenen infants al seu càrrec.
A la seu del Parlament, 4 de maig de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
d'abril de 2021, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3745/20, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a moratòria de creuers.
Actuà com a interpelAlant la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball. Hi hagué torn
de rèplica i de contrarèplica.
Palma, 12 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 27
d'abril de 2021, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 4154/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a criteris de la limitació
de captures de tonyina vermella, que contestà la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
B) RGE núm. 4008/21 (derivada de la pregunta d'iniciativa
ciutadana RGE núm. 3786/21), del diputat Juan Manuel
Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
actual de la negociació del Govern balear amb el Govern
central sobre la indemnització per residència, que contestà la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.
C) RGE núm. 4152/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incidència a les Illes
Balears del rebuig al vaccí contra la COVID-19, que contestà
la consellera de Salut i Consum.
D) RGE núm. 4149/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
compensació del Govern de les Illes Balears als gestors
d'habitatges i apartaments turístics, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.
E) RGE núm. 4159/21, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada de
l'horari del centre de salut de Ferreries, que contestà la
consellera de Salut i Consum.
F) RGE núm. 4145/21, el diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
acord amb el Govern central sobre els terrenys de Son
Busquets, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.
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G) RGE núm. 4281/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions del sector professional de la pesca
d'arrossegament a les Illes Balears, que contestà la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

S) RGE núm. 4163/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions un cop
decaigui l'estat d'alarma, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

H) RGE núm. 4157/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca de
pluges que pateixen especialment els pagesos del sud de
Mallorca, que contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

I) RGE núm. 4262/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a avanços en el REIB des
que el Sr. Sánchez és president del Govern d'Espanya, que
contestà la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.
J) RGE núm. 4158/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a agilitació dels ajuts al
lloguer, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.
K) RGE núm. 4161/21, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incompliment
dels compromís d'eliminar els barracons de les escoles, que
contestà el conseller d'Universitat i Formació Professional.

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
d'abril de 2021, rebutjà el Punt 4 de la Moció RGE núm.
4044/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a erradicació
de la pobresa i gestió de l'Ingrés Mínim Vital, amb el resultat
següent: vots emesos 55, vots a favor 24, vots en contra 31 i
abstencions 0.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

L) RGE núm. 4153/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
promoció de les Illes Balears per l'Agència d'Estratègia
Turística de les Illes Balear pel que queda de la temporada
turística de 2021, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
M) RGE núm. 4160/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de les
llistes d'espera, que contestà la consellera de Salut i Consum.
N) RGE núm. 3916/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a polítiques laborals destinades als joves, que contestà
el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.
O) RGE núm. 4151/21, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de l'acord
d'investidura amb MÉS per Menorca d'elaborar els informes
necessaris per avaluar la viabilitat de la transferència de la
gestió de recursos hídrics, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
No-creació d'una comissió no permanent d'investigació
obre el servei de transport aeri sanitari (RGE núm.
3415/20).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'abril de 2021, rebutjà, per 17 vots favor, 30 en contra i 7
abstencions, la creació de la comissió no permanent
d'investigació esmentada, presentada pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

P) RGE núm. 4146/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ampliació de la temporada turística fins a Nadal, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
Q) RGE núm. 4150/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a recuperació
del nombre de turistes, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
R) RGE núm. 4155/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a transparència per
a l'adopció de les mesures restrictives per la COVID-19, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
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Ordre de Publicació
B)
Aprovació de l'Informe de la Comissió de l'Estatut dels
Diputats i les Diputades sobre règim d'incompatibilitat del
diputat Carles Bona i Casas.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'abril de 2021, aprovà l'Informe de la Comissió de l'Estatut
dels Diputats i les Diputades esmentat.
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Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

etapes d’aquest procés, així com la deguda atenció davant
el seu estat de salut.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya que se sol·liciti a la Delegació de la UE a
Ruanda, així com a les representacions diplomàtiques dels
estats membres, en particular l’Ambaixada de Bèlgica a
Ruanda, que supervisin el judici del Sr. Rusesabagina,
visitin el Sr. Rusesabagina a la presó i plantegin el seu cas
en els seus intercanvis amb les autoritats de Ruanda.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

A la seu del Parlament, 27 d'abril de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
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. 1166/21, relativa a suport a Paul Rusesabagina, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears denuncia i condemna
l'assetjament als opositors polítics ruandesos (com Victoire
Ingabire, Diane Rwigara, Bernard Ntaganda o Déogratias
Mushayidi), i les desaparicions i els assassinats de molts
d'ells, així com la de qualssevol altres persones que
sofreixin persecució per expressar idees crítiques enfront de
la política de l'actual govern ruandès, i reclama una recerca
independent sobre tals fets.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la República de
Ruanda a posar en llibertat immediatament Paul
Rusesabagina, en atenció al seu delicat estat de salut, i a
permetre el seu retorn als Estats Units d'Amèrica.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
Ruanda a avançar en la democratització del país i a garantir
el ple respecte als drets humans i el pluralisme polític.
4. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport
a totes aquelles entitats i persones que promouen iniciatives
internacionals de diàleg, com el Diàleg Intra Ruandès
(DIR), amb la finalitat d'establir les bases que haurien de
permetre una transició pacífica a la democràcia a Ruanda
després de més de dues dècades de conflictes bèl·lics i
violències directes, estructurals i culturals de gran intensitat,
especialment el Diàleg iniciat a Mallorca per la Fundació
S'Olivar i l'associació Drets Humans de Mallorca, finançat
principalment pel Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació i que s'ha estès per gairebé una desena de
països; un Diàleg que Paul Rusesabagina va presidir,
després dels primers anys, en els quals aquesta presidència
l'exerceix la Fundació S'Olivar.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a sol·licitar a la Unió Europea que adopti
mesures immediates per garantir que s’investigui la legalitat
de la detenció i el judici del Sr. Rusesabagina i que es
respectin els seus drets com a ciutadà de la UE a totes les

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
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. 1320/21, relativa a modificació del Decreet de
l'Ingrés Mínim Vital i transferència de la seva gestió i
tramitació a les Illes Balears, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar el Decret de l’ingrés mínim vital quant
als requisits necessaris i criteris de concessió, per tal
d’arribar no just a la pobresa severa sinó també a totes
aquelles persones que estiguin en situació de vulnerabilitat
econòmica sobrevinguda per l’actual greu crisi econòmica.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a transferir a la nostra comunitat autònoma, és a dir
al Govern de les Illes Balears, la gestió de la tramitació de
l’ingrés mínim vital i que el pagament es faci directament
des del Ministeri de Seguretat Social, de la mateixa manera
que les pensions no contributives. Aquesta transferència de
la gestió, arribat el cas, haurà de portar aparellada,
obligatòriament, la transferència de la dotació econòmica
necessària per fer front als recursos humans i materials que
permetin el reforç dels serveis socials comunitaris, personal
administratiu i tècnic, així com els canals d'informació i
tramitació de les ajudes.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a constituir, com més aviat millor, la Comissió de
Seguiment prevista a l'article 30 del Reial decret llei
20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim
vital, per tal d’activar els mecanismes de cooperació i la
col·laboració amb les comunitats autònomes a fi de realitzar
una adaptació ordenada dels diferents sistemes de rendes
mínimes autonòmiques per coordinar de manera més
efectiva i posar fi a l’embut administratiu que ha ocasionat
la falta de previsió en la posada en marxa que la prestació
econòmica de l'ingrés mínim vital està provocant.
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A la seu del Parlament, 27 d'abril de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

5757

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

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 29 d'abril de 2021, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2139/21, relativa
a Sistema Turístic Circular (STC), amb l'esmena RGE núm.
4349/21, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

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

RESOLUCIÓ
C)

A la seu del Parlament, 4 de maig de 2021
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
El president de la comissió
Alejandro López i Soria

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar l'economia circular com a base de
l'economia balear, on la producció i el consum encaixin
dins dels límits de la capacitat de càrrega de l'arxipèlag.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar el Sistema Turístic Circular (STC)
proposat per la Fundació Impulsa Balears en les seves
polítiques.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar projectes a través dels fons
europeus Next Generation EU que fomentin l’adopció del
Sistema Turístic Circular (STC).

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 29 d'abril de 2021, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1665/21, relativa
al Situat de Productors de Mercapalma, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la formació perquè els estudiants de
les nostres illes puguin obtenir les competències necessàries
per al trànsit circular com a mesura d'atracció i retenció de
talent.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la tecnologia balear com a força
habilitadora important per a l'economia circular a les
nostres illes.
A la seu del Parlament, 4 de maig de 2021
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
El president de la comissió
Alejandro López i Soria

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 29 d'abril de 2021, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2597/21, relativa
a solucions per a la situació de l'empresa Majorica, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

E)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i l’Ajuntament de Palma a, juntament amb
pagesos i comerciants, dur a terme una campanya de
promoció per tal de potenciar el situat de productors i
producte fresc local.
2. El Parlament de les Illes Balears insta l’Ajuntament de
Palma i el Govern de les Illes Balears a arribar a un acord
amb MERCAPALMA i la Cooperativa del Camp
Mallorquí, fent que la gestió del situat de productors sigui
factible, sense que la cooperativa hagi d’assumir les pèrdues
ni els pagesos pagar més del que paguen ara.
A la seu del Parlament, 4 de maig de 2021
El secretari de la comissió
Jordi Marí i Tur
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 29 d'abril de 2021, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2079/21, relativa
a proposta "Planificación Red de Transporte de Electricidad
2021-2026", i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
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RESOLUCIÓ

2.4. COMPAREIXENCES
F)
Ordre de Publicació
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
a l’al·legació presentada pel Govern de les Illes Balears per
a la redacció del projecte, dotació pressupostària i
instal·lació del segon enllaç.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
desacord perquè el segon enllaç elèctric Mallorca-Menorca
es pretengui ajornar després de 2026, quan és necessari, per
garantir l’operativitat i l’eficiència del sistema
Mallorca-Menorca.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a gestionar amb el Ministeri per a la transició
ecològica l’execució del segon enllaç submarí
Mallorca-Menorca com a infraestructura necessària en la
connexió dels territoris no peninsulars.

A)
Compareixença del director general de Consum, davant
la Comissió de Salut, sobre les actuacions dutes a terme en
relació amb la fallida de l'empresa Dentix i, sobretot, les
que pensa dur a terme en relació amb els afectats pel
tancament (RGE núm. 15155/20).
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 28 d'abril de 2021, tengué lloc la
compareixença del director general de Consum, qui,
acompanyat del cap del Departament de Protecció i Defensa
dels Drets dels Consumidors, de l'assessora tècnica i de
l'assessora parlamentària, informà sobre el tema indicat.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

A la seu del Parlament, 4 de maig de 2021
El secretari de la comissió
Jordi Marí i Tur
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació
B)

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 29 d'abril de 2021, debaté
les preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel conseller d'Educació i Formació Professional.

Compareixença del director de l'Oficina Balear de la
Infància i l'Adolescència (OBIA), davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports, sobre
l'Informe anual de les Illes Balears 2019 (RGE núm.
11420/20).
A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 d'abril de
2021, tengué lloc la compareixença del director de l'Oficina
Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA), qui informà
sobre el tema indicat.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

A) RGE núm. 1053/21, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a motius pels quals durant
l'any 2020 no es van dur a terme les obres de millora del CEIP
Mare de Déu de Gràcia.
B) RGE núm. 1054/21, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a motius pels quals durant
l'any 2020 no es van dur a terme les obres de millora del CEIP
Castell de Santa Àgueda.
C) RGE núm. 15449/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a aprovació i execució de la dotació de serveis per a l'institut de
Son Ferriol.
D) RGE núm. 15450/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a centres que s'adscriuran a l'institut de Son Ferriol.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Compareixença del conseller d'Educació i Formació
Professional, davant la Comissió d'Educació, Recerca i
Cultura, sobre les línies d'actuació futures de la nova
conselleria (RGE núm. 1762/21).
A la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 29 d'abril de 2021, tengué
lloc la compareixença del conseller d'Educació i Formació
Professional, qui, acompanyat de l'assessora parlamentària,
informà sobre el tema indicat.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
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D)
Retirada del punt 4 de la Proposició no de llei RGE
núm. 2079/21.

A)
Debat dels Informes 178 a 182/20 de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears (escrits RGE núm. 17524/20,
1023, 1024, 1025 i 1026/21).
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril de 2021, es debateren
els informes esmentats, sobre els acords contraris a les
objeccions de la Intervenció i els reconeixements extrajudicials
de crèdit de l'exercici 2018 i els Comptes Generals dels
Consells Insulars de Mallorca, d'Eivissa, de Formentera i de
Menorca corresponents a l'exercici 2018.

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 29 d'abril de 2021, es retirà el punt 4
de la proposició node llei esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a proposta "Planificación Red de
Transporte de Electricidad 2021-2026".
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

B)
Aprovació del pla de treball de la Comissió no
permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió de
Recursos Hídrics (escrit RGE núm. 4038/21).
A la Comissió no permanent d'estudi en matèria de
planificació i gestió de Recursos Hídrics del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 28 d'abril de 2021, s'aprovà, per
assentiment, el pla de treball esmentat, presentat per tots els
grups parlamentaris.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Proclamació de president de la Comissió de Turisme i
Treball.
A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 d'abril de 2021, quedà
proclamat president el diputat Alejandro López i Soria, del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, atesa la renúncia al càrrec
de la diputada Antònia Martín i Perdiz.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

La Mesa de la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
de maig de 2021, admet a tràmit les propostes de resolució
següents, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

A)
Proposta núm. 1, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, relativa a la Memòria de l'Oficina de Prevenció i
Lluita contra la corrupció de 2020.
D'acord amb els articles 191, 188 i 189 del Reglament del
Parlament, el Grup Parlamentari Mixt presenta, derivades del
debat sobre la Memòria de l'Oficina de Prevenció i Lluita
contra la corrupció a les Illes Balears de 2020, les propostes de
resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la tasca
desenvolupada per l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears durant el 2020 en matèria
d’elaboració de projectes educatius i insta l’Oficina a seguir
desenvolupant aquesta tasca, fent extensius els projectes
educatius a les quatre illes de l’arxipèlag.
2. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la tasca
desenvolupada per l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears durant el 2020 en l’elaboració
d’una enquesta ciutadana sobre les percepcions i actituds de la
ciutadania al voltant del fenomen de la corrupció a les Illes
Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la tasca
desenvolupada per l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
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Corrupció a les Illes Balears durant el 2020 en la difusió dels
programes de compliment normatiu a les PIME i insta l’Oficina
a seguir desenvolupant aquesta tasca.
4. El Parlament de les Illes Balears insta l’Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears a enllestir, durant
el 2021, la implantació del sistema d’alertes per a la prevenció
de males pràctiques a l’administració pública.

compliment estricte a l’article 11 referent a la confidencialitat
de les investigacions i a la protecció de dades, i a l’article 2 de
principis generals, especialment el de neutralitat, de la Llei
16/2016, de creació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears, no sols a l’àmbit de la seva
activitat sinó també a l’àmbit de la comunicació externa.
Palma, a 5 de maig de 2021
Els portaveus
Pilar Carbonero i Sánchez
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort

5. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
disposar d’una auditoria del deute públic i insta l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears a
enllestir i fer públic, durant el primer semestre de 2021,
l’informe sobre l’auditoria del deute de les Illes Balears, que
emana de les orientacions, els objectius i els requisits per a la
realització de l'auditoria del deute i les polítiques de les Illes
Balears, aprovades per la Comissió no permanent sobre
auditoria del deute del Parlament de les Illes Balears el
desembre de 2018.
Seu del Parlament, 5 de maig de 2021

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 de maig de 2021, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

B)
Proposta núm. 2, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
la Memòria de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la
corrupció de 2020.
D'acord amb els articles 191, 188 i 189 del Reglament del
Parlament, els Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos
i MÉS per Mallorca presenten, derivades del debat sobre la
Memòria de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció
a les Illes Balears de 2020, les propostes de resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears a fomentar
sinergies de comunicació amb totes les administracions
públiques per tal de millorar els protocols de col·laboració i
fer-los més eficients i efectius.
2. El Parlament de les Illes Balears insta l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears a seguir
consolidant el servei per assolir els seus objectius.
3. El Parlament de les Illes Balears insta l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a complir amb el que determina la
Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, el
Reglament de funcionament i règim interior de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears i les
instruccions internes, especialment pel que fa referència als
documents a presentar a la memòria i les tramitacions dels
procediments.

A)
RGE núm. 4714/21, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a producte autòcton de les Illes Balears, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 4167/21.
D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 4167/21,
relativa a promoció del producte autòcton, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir amb l'instrument normatiu que es consideri
oportú els criteris d'acord amb els quals un producte pot rebre
la consideració de producte autòcton de les Illes Balears,
atenent la seva originalitat, elaboració tradicionals i qualitat.
Aquesta categoria ha d'incloure, com a mínim, les diferents
indicacions existents de qualitat diferenciada.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir acords amb les empreses de la gran
distribució i amb les organitzacions de comerciants per tal que
identifiquin adequadament en el punt de venda el producte
autòcton de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una nova línia de subvencions per al sector
del comerç dirigit a promoure l'adaptació dels locals de venda
per tal de donar més visibilitat al producte autòcton de les Illes
Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta l’OIB a l’aprovació
d’un pla d’objectius que incorpori un protocol d’actuació que
determini la metodologia i la prelació d’actuació de l’oficina i
que permeti determinar el cost de les investigacions i l’estalvi
de recursos públics a conseqüència de les tasques de prevenció
de l'Oficina.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir una política de prevenció i persecució del
frau, l’engany i altres pràctiques que poden dur a la confusió
del consumidor respecte de l’origen dels productes que es
comercialitzen a les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta l’Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears a donar

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir el compliment de la política definida en el
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punt anterior a partir del desplegament d’un servei d’inspecció
a aquest efecte.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment el mandat derivat de l’aprovació
de la proposició no de llei RGE núm. 5086/2020, de crear una
Mesa amb participació de les organitzacions professionals
agràries, les entitats representatives de les empreses del sector
turístic, del sector de la indústria alimentària i del sector del
comerç, així com de les conselleries del Govern i els consells
insulars amb competències en matèria d’agricultura, turisme,
indústria i comerç.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment el mandat derivat de l’aprovació
de la proposició no de llei RGE núm. 5086/2020, de proposar
i sotmetre al debat i aprovació de l’esmentada Mesa un conjunt
mesures dirigides a incrementar la compra del producte agrari,
ramader i pesquer de les Illes Balears per part del sector
turístic, la indústria alimentària i el sector del comerç de les
Illes Balears, i que prevegi els instruments adequats de suport
econòmic per part del Govern de les Illes Balears.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment el mandat derivat de l’aprovació
de la proposició no de llei RGE núm. 5086/2020, de donar a les
conclusions de l’esmentada Mesa la forma de Pacte per a la
promoció del producte local de les Illes Balears, que sigui
signat per tots els integrants de la Mesa i que inclogui la relació
de mesures, els indicadors del seu compliment i els instruments
per a finançar-les, si escau.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment el mandat derivat de l’aprovació
de la proposició no de llei RGE núm. 5086/2020, de trametre
al Parlament el document del Pacte per tal que la comissió
d’economia pugui pronunciar-s’hi i fer el seguiment del seu
compliment, en els termes previstos a l’article 188 del
Reglament del Parlament.
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A)
RGE núm. 4496/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
a la residència Son Tugores.
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.
Les obres realitzades i acabades a la residència Son Tugores
compten ja amb la preceptiva llicència d'activitats? Estan
operatives i en funcionament?
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

B)
RGE núm. 4497/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
a la residència de Marratxí.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat de les obres de la residència de Marratxí?
Quina és la previsió d'acabament de l'edifici i de la posada en
funcionament?
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

C)
RGE núm. 4498/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
a la residència de Son Martorell.

Palma, a 7 de maig de 2021
El portaveu
Josep Castells i Baró
La portaveu
Sílvia Tur i Ribas

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.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Quin és l'estat de les obres de la residència Son Martorell i
quina és la previsió de finalització de les mateixes?
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 de maig de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

D)
RGE núm. 4499/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
a la residència de Son Dureta.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat de les obres de la residència Son Dureta i
quan es preveu l'inici d'aquestes?
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

H)
RGE núm. 4503/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
a la residència de Maó.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat de les obres a la residència de Maó?

E)
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

RGE núm. 4500/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
a la residència d'Es Castell.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat de les obres de la residència Es Castell i quan
es preveu l'inici de l'edifici?
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

I)
RGE núm. 4504/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
al centre de dia de Cala d'Or.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat de les obres del centre de dia de Cala d'Or?
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

F)
RGE núm. 4501/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
a la residència d'Andratx.
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.

J)

Quin és l'estat de les obres a la residència d'Andratx i quan
es preveu l'inici de l'edifici?

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

Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

RGE núm. 4505/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
a la residència de Sant Lluís.

Quin és l'estat de les obres de la residència de Sant Lluís?
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

G)
RGE núm. 4502/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
al centre de dia de Porreres.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat de les obres del centre de dia de Porreres i
quan es preveu l'inici de l'edifici?
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

RGE núm. 4506/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
al centre de dia de Badia Blava.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat de les obres del centre de dia de Badia
Blava?
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La diputada
Margalida Durán i Cladera
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O)
RGE núm. 4510/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides
produïdes l'any 2021, de l'1 de gener al 30 d'abril, del
centre (CIMI) Es Pinaret.

L)
RGE núm. 4507/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
al centre de dia de Calvià.
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.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de fugides produïdes l'any 2021, de l'1
de gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es Pinaret?
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Quin és l'estat de les obres del centre de dia de Calvià?
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

M)
RGE núm. 4508/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
al centre de dia de Sa Indioteria.
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.

P)
RGE núm. 4511/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides
produïdes l'any 2021, de l'1 de gener al 30 d'abril, del
centre (CIMI) Es Mussol.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de fugides produïdes l'any 2021, de l'1
de gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es Mussol?

Quin és l'estat de les obres del centre de dia de Sa
Indioteria?

Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
Q)
N)
RGE núm. 4509/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
de l'adequació del seminari per trasllat de menors Son
Fusteret.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat de les obres d'adequació del seminari per
trasllat de menors Son Fusteret?
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

RGE núm. 4512/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides
produïdes l'any 2021, de l'1 de gener al 30 d'abril, del
centre (CIMI) Es Fusteret.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de fugides produïdes l'any 2021, de l'1
de gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es
Fusteret?
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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R)

U)

RGE núm. 4513/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no
retorns produïts l'any 2021, de l'1 de gener al 30 d'abril,
per mesos, del centre (CIMI) Es Pinaret.

RGE núm. 4516/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autolesions produïdes l'any 2021, de l'1 de gener al 30
d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es Pinaret.

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.

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

Quin és el nombre de no retorns produïts l'any 2021, de l'1
de gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es Pinaret?

Quin és el nombre d'autolesions produïdes l'any 2021, de l'1
de gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es Pinaret?

Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

S)

V)

RGE núm. 4514/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no
retorns produïts l'any 2021, de l'1 de gener al 30 d'abril,
per mesos, del centre (CIMI) Es Mussol.

RGE núm. 4517/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autolesions produïdes l'any 2021, de l'1 de gener al 30
d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es Mussol.

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.

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

Quin és el nombre de no retorns produïts l'any 2021, de l'1
de gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es Mussol?

Quin és el nombre d'autolesions produïdes l'any 2021, de l'1
de gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es Mussol?

Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

T)

W)

RGE núm. 4515/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no
retorns produïts l'any 2021, de l'1 de gener al 30 d'abril,
per mesos, del centre (CIMI) Es Fusteret.

RGE núm. 4518/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autolesions produïdes l'any 2021, de l'1 de gener al 30
d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es Fusteret.

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.

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

Quin és el nombre de no retorns produïts l'any 2021, de l'1
de gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es
Fusteret?

Quin és el nombre d'autolesions produïdes l'any 2021, de l'1
de gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es
Fusteret?

Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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X)
RGE núm. 4519/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a treballadors produïdes l'any 2021, de l'1 de
gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es
Pinaret.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'agressions produïdes l'any 2021, de l'1
de gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es Pinaret?
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Y)
RGE núm. 4520/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a treballadors produïdes l'any 2021, de l'1 de
gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es Mussol.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'agressions produïdes l'any 2021, de l'1
de gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es Mussol?
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Z)
RGE núm. 4521/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a treballadors produïdes l'any 2021, de l'1 de
gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es
Fusteret.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'agressions produïdes l'any 2021, de l'1
de gener al 30 d'abril, per mesos, del centre (CIMI) Es
Fusteret?
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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AA)
RGE núm. 4523/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat de
les obres d'enderrocament de part de l'edifici administratiu
d'Es Pinaret.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat de les obres d'enderrocament de part de
l'edifici administratiu d'Es Pinaret?
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AB)
RGE núm. 4524/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat de
les obres de l'edifici Es Pinaret II, o Els Quatre Pins.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat de les obres de l'edifici Es Pinaret II, o Els
Quatre Pins, i quina és la previsió d'acabament i posada en
marxa d'aquest?
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AC)
RGE núm. 4525/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversió feta des del mes d'agost de 2020 fins a l'actualitat
en seguretat per a l'edifici d'Es Pinaret.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la inversió feta des del mes d'agost de 2020 fins a
l'actualitat en seguretat per a l'edifici d'Es Pinaret? Desglossau
la resposta per conceptes: càmeres de seguretat interior i
exterior, walkies, botons del pànic...
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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AD)
RGE núm. 4526/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversió feta des del mes d'agost de 2020 fins a l'actualitat
en seguretat per a l'edifici d'Es Fusteret.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de residents-interns a Es Fusteret a maig
de 2021?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la inversió feta des del mes d'agost de 2020 fins a
l'actualitat en seguretat per a l'edifici d'Es Fusteret? Desglossau
la resposta per conceptes: càmeres de seguretat interior i
exterior, walkies, botons del pànic...
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AE)
RGE núm. 4527/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
residents-interns a Es Pinaret a maig de 2021.

Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AH)
RGE núm. 4530/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió de trasllat de les menors d'Es Fusteret al nou espai
del seminari.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la previsió de trasllat de les menors d'Es Fusteret
al nou espai del seminari?
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

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.
AI)
Quin és el nombre de residents-interns a Es Pinaret a maig
de 2021?
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AF)
RGE núm. 4528/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
residents-interns a Es Mussol a maig de 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de residents-interns a Es Mussol a maig
de 2021?
Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AG)
RGE núm. 4529/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
residents-interns a Es Fusteret a maig de 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

RGE núm. 4610/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
de reforma del centres de salut de Son Ferriol (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.
En quin estat es troba el projecte de reforma del centre de
salut de Son Ferriol?
Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

AJ)
RGE núm. 4611/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
de reforma del centres de salut de Son Ferriol (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.
Quina és la partida pressupostària destinada al projecte de
reforma del centre de salut de Son Ferriol?
Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

BOPIB núm. 101 - 14 de maig de 2021

5767

AK)
RGE núm. 4612/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
de reforma del centres de salut de Son Ferriol (3).

AN)
RGE núm. 4616/21, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a nombre de noves places
públiques de 0-3 anys que es van crear l'any 2020.

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

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

En quina data preveu el Govern que finalitzaran les obres
del projecte de reforma del centre de salut de Son Ferriol?

Quantes noves places públiques de 0-3 anys es van crear
l'any 2020?

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

AL)
RGE núm. 4614/21, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a nombre de noves places
públiques de 0-3 anys que es van crear l'any 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes noves places públiques de 0-3 anys es van crear
l'any 2018?
Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

AM)
RGE núm. 4615/21, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a nombre de noves places
públiques de 0-3 anys que es van crear l'any 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes noves places públiques de 0-3 anys es van crear
l'any 2019?
Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

AO)
RGE núm. 4638/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions de l'OBIA en relació amb una denúncia de
CONSUBAL a l'Oficina anticorrupció per la gestió de
l'IMAS pel que fa a uns presumptes abusos a menors.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les actuacions que ha duit a terme l'OBIA sobre
la denúncia que ha interposat l'Associació de consumidors i
usuaris de Balears, CONSUBAL, a l'Oficina anticorrupció per
la gestió per part de l'IMAS d'uns presumptes abusos a menors?
Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AP)
RGE núm. 4639/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions de la Direcció General de la Infància, Joventut
i Família en relació amb una denúncia de CONSUBAL a
l'Oficina anticorrupció per la gestió de l'IMAS pel que fa a
uns presumptes abusos a menors.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les actuacions que ha duit a terme la Direcció
General de la Infància, Joventut i Família sobre la denúncia que
ha interposat l'Associació de consumidors i usuaris de Balears,
CONSUBAL, a l'Oficina anticorrupció per la gestió per part de
l'IMAS d'uns presumptes abusos a menors?
Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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AQ)
RGE núm. 4649/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
representació d'organitzacions professionals agràries i
cooperatives a la Mesa de Diàleg Social (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.
Per què el Govern de les Illes Balears no ha tingut en
compte les organitzacions professionals agràries i cooperatives
agroalimentàries de Balears en la composició de la Mesa de
Diàleg Social?
Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AR)
RGE núm. 4650/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
representació d'organitzacions professionals agràries i
cooperatives a la Mesa de Diàleg Social (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.
Té intenció el Govern de les Illes Balears d'incorporar les
organitzacions professionals agràries i cooperatives
agroalimentàries de Balears a la Mesa de Diàleg Social, tal com
van demanar el 23 d'abril?
Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AT)
RGE núm. 4652/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
negociació del Pla estratègic per al període 2023-2027.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En què consisteix la "passa més" en la negociació del Pla
estratègic per al període 2023-2027 que es va donar en la
reunió que van celebrar a Madrid el 28 d'abril la consellera
d'Agricultura, el director general d'Agricultura i el gerent de
FOGAIBA amb el ministre d'Agricultura?
Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AU)
RGE núm. 4653/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
factor de la insularitat de Balears a la futura PAC.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan espera el Govern de les Illes Balears que el factor de
la insularitat de Balears a la futura PAC sigui una realitat i no
una reivindicació, tal com manifestà la consellera d'Agricultura
a la conferència "L'agricultura de les illes mediterrànies. Un
repte d'abast europeu", celebrada el 15 d'abril?
Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AS)
RGE núm. 4651/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
negociació de l'encaix específic per a les Balears en la nova
PAC.

AV)
RGE núm. 4654/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
caiguda en un 21% del preu de comercialització de
l'ametlla durant el 2020.

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

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

Quins avanços s'han produït en la negociació de l'encaix
específic per a les Balears en la nova PAC en la reunió que van
celebrar a Madrid el 28 d'abril la consellera d'Agricultura, el
director general d'Agricultura i el gerent de FOGAIBA amb el
ministre d'Agricultura?

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
caiguda d'un 21% del preu de comercialització de l'ametlla
durant el 2020, segons la Identificació Geogràfica Protegida
Ametlla de Mallorca, i quines mesures té intenció d'aplicar?

Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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AW)
RGE núm. 4655/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pla de reestructuració dels fruits secs a Mallorca.

AZ)
RGE núm. 4658/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
problemes de l'evacuació dels pluvials d'Alaior (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.

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.

Redactarà i aplicarà el Govern de les Illes Balears un pla de
reestructuració dels fruits secs a Mallorca, tal com reclama la
Identificació Geogràfica Protegida Ametlla de Mallorca?

Donarà resposta el Govern de les Illes Balears a les famílies
d'Alaior a les quals va llogar terrenys mentre se cercava una
solució definitiva a la problemàtica dels pluvials d'Alaior?

Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AX)
RGE núm. 4656/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
problemes de l'evacuació dels pluvials d'Alaior (1).

BA)
RGE núm. 4659/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
problemes de l'evacuació dels pluvials d'Alaior (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.

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

Quines actuacions durà a terme el Govern de les Illes
balears per donar resposta als problemes de l'evacuació dels
pluvials d'Alaior, que provoca greus problemes a distintes
zones del municipi quan es produeixen fortes pluges?

Quan complirà el Govern de les Illes Balears els
compromisos adquirits amb els propietaris de terrenys que va
llogar a Alaior per a la problemàtica dels pluvials en relació
amb el pagament de les quantitats pactades als contractes i, en
altres casos, la restitució dels terrenys a com estaven abans de
llogar-los?

Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AY)
RGE núm. 4657/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
problemes de l'evacuació dels pluvials d'Alaior (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.
Té intenció el Govern de les Illes Balears d'executar les
solucions que preveu l'estudi per realitzar infiltracions a
determinats terrenys del municipi per solucionar els problemes
de l'evacuació dels pluvials d'Alaior?
Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

BB)
RGE núm. 4661/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Sra. Angélica Miguélez, subdirectora d'Atenció a la
Cronicitat, Coordinació Sociosanitària, Salut Mental i
Malalties poc freqüents.
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.
Arran de la informació que diferents mitjans de
comunicació publiquen avui sobre la dimissió de la Sra.
Miguélez, des de quan té coneixement el Servei de Salut de les
Illes Balears, Conselleria de Salut i Consum, de la decisió de la
Sra. Miguélez d'abandonar el seu càrrec?
Ha presentat la Sra. Miguélez la seva dimissió formal? Si és
així, en quina data presentà la seva dimissió del càrrec?
Pregam que es facilitin la documentació remesa per la Sra.
Miguélez al Servei de Salut, Conselleria de Salut i Consum, per
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aquesta qüestió, així com també la documentació que, en tot
cas, s'hagi remès a la Sra. Miguélez des del Servei de Salut i/o
la Conselleria de Salut i Consum.
Palma, a 5 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

transparents entre els centres amb alumnat amb deficiència
sensorial auditiva (DSA)?
Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

BC)
RGE núm. 4663/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de la
substitució de la combustió de fuel per gas natural a la
central tèrmica de Maó.

BF)
RGE núm. 4673/21, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a tramitació del procés de licitació
per a l'adquisició de 10.000 mascaretes transparents per
part de la Conselleria d'Educació.

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

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

D'acord amb les informacions de les quals disposa la
conselleria, en quin estat es troba la substitució de la combustió
de fuel per gas natural com a combustible principal a la central
tèrmica de Maó?

En quin moment es troba la tramitació del procés de
licitació per a l'adquisició de 10.000 mascaretes transparents
per part de la Conselleria d'Educació per cobrir els recanvis
necessaris per a tot el professorat que atén alumnat amb
discapacitat sensorial auditiva (DSA).

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

Palma, a 5 de maig de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

BD)
RGE núm. 4664/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a funcionament de la
central tèrmica de Maó amb gas natural com a combustible
principal.

BG)
RGE núm. 4676/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
cites per a vacunació contra la COVID-19.

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

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 s'espera que la central tèrmica de Maó funcioni amb
gas natural com a combustible principal?

A la sessió del Ple celebrada el dia 13 d'abril de 2021 amb
motiu de la pregunta oral formulada per aquest diputat a la
consellera de Salut i Consum, aquesta afirmà que: "...la cita
telefònica es mantindrà, no desapareixerà, en cap moment no
desapareixerà, es continuarà citant telefònicament..."; "...quant
a la citació, conviuran els dos sistemes...".

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

BE)
RGE núm. 4672/21, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a criteri de distribució de les 516
mascaretes transparents que la Conselleria d'Educació va
adquirir per als centres amb alumnat amb deficiència
sensorial auditiva (DSA).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin va ser el criteri de distribució que la Conselleria
d'Educació va fer servir per repartir les 516 mascaretes

Davant aquestes afirmacions, i havent sabut que la
Conselleria de Salut i Consum ha adoptat la decisió que els
menors de 70 anys hagin de demanar cita on line per vacunarse i que, per tant, no disposin de l'opció de la via telefònica,
formulam les qüestions següents:
a) Per què des de la Conselleria de Salut i Consum s'ha
canviat el criteri respecte de la continuació del sistema de cita
telefònica per a la vacunació contra la COVID-19, quan havia
afirmat que aquesta conviuria amb l'opció de sol·licitud de cita
on line?
b) Quina és la data exacta de la posada en marxa de manera
eficaç del sistema de sol·licitud de cita on line per a la
vacunació contra la COVID-19?
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c) Quant de temps han conviscut el sistema de sol·licitud de
cita de vacunació via on line i el sistema telefònic, des de la
posada en marxa del primer?
d) Considera la Conselleria de Salut i Consum que el canvi
constant de criteris i línies d'actuació no generen desconcert,
desinformació i incertesa en la població que està "cridada" a
vacunar-se? Es considera encertada aquesta estratègia per
aconseguir l'objectiu que la població que pot rebre la vacuna
contra la COVID-19 ho faci el més prest possible?
Palma, a 5 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BH)
RGE núm. 4678/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nova licitació de rutes de transport escolar (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.
Per què la nova licitació de rutes de transport escolar feta
pública recentment davalla el preu de referència per
l'adjudicació?
Palma, a 6 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

BI)
RGE núm. 4679/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nova licitació de rutes de transport escolar (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.
A l'expedient de nova licitació de rutes de transport escolar
feta pública recentment que davalla el preu de referència per
l'adjudicació, existeixen informes que justifiquin que les
empreses adjudicatàries de l'anterior convocatòria tenguessin
un benefici excessiu?
Palma, a 6 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

BJ)
RGE núm. 4680/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a estudi sobre l'existència d'emissió contaminant
rellevant per la crema de rostolls.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha estudiat o valorat la Conselleria de Medi Ambient si
existeix emissió contaminant rellevant per la crema de rostolls?
Palma, a 6 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

BK)
RGE núm. 4681/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a estudi sobre la recollida de rostolls i possible
reutilització.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha estudiat o valorat la Conselleria de Medi Ambient la
recollida de rostolls i la seva possible reutilització, en lloc de
la seva crema indiscriminada sense cap generació de valor o
energia?
Palma, a 6 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

BL)
RGE núm. 4682/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a estudi sobre l'aprovació d'un curs especial per
reconvertir guàrdies civils i policies nacionals residents a
Balears en policies locals.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha estudiat o valorat la conselleria competent en
coordinació de Policia Local aprovar un curs especial i molt
més breu perquè guàrdies civils i policies nacionals residents a
Balears es puguin convertir en policies locals?
Palma, a 6 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

BM)
RGE núm. 4683/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a places previstes de Guàrdia Civil i de Policia
Nacional a Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Coneix el Govern balear quantes places de Guàrdia Civil i
de Policia Nacional hi ha previstes pel ministeri per a Balears
i quantes d'aquestes places no cobreixen?
Palma, a 6 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

d'intervenir i revisar-les. Des del Partit Popular apostem per un
bon transport públic i sol·licitem que es pronunciï quan té
previst tancar l'opció de revisió a la baixa de les tarifes.
Palma, a 6 de maig de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

BN)
RGE núm. 4684/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a pedrera d'Establiments (I).

BQ)
RGE núm. 4690/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a
empleats del transport públic.

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

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

S'ha presentat un projecte modificat per a la posada en
marxa d'activitat a la pedrera d'Establiments en què ja no
s'utilitzaran explosius?

Els increments de les tarifes en el transport públic ha
provocat algun episodi lamentable de violència contra alguns
empleats. Ens pot indicar quantes denúncies ha rebut la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge des de l'1 de gener fins a
la data de contestació de la pregunta per aquest motiu? Feis-ne
una relació tot indicant la data en què es va produir.

Palma, a 6 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

BO)
RGE núm. 4685/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a pedrera d'Establiments (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.
El projecte original i modificat per a la posada en marxa de
nou d'activitat minera a la pedrera d'Establiments (garrigues
rassa), analitza l'impacte sobre el nucli d'Establiments de la
circulació de grans camions per al transport de materials? S'hi
proposen mesures per minvar aquest impacte?
Palma, a 6 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

BP)
RGE núm. 4689/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió a la baixa
de les tarifes de transport públic TIB.
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.
Fruit de les noves tarifes en el transport públic TIB són
moltes les queixes d'usuaris, associacions d'usuaris,
administracions i formacions polítiques que demanen una
revisió de les mateixes. El conseller Marí, en diferents
preguntes parlamentàries en Ple, ha demostrat la seva voluntat

Palma, a 6 de maig de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

BR)
RGE núm. 4712/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
problemàtica en el servei d'urgències a l'Hospital de Son
Llàtzer (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En el Ple d'aquesta setmana (4 de maig de 2021) la
consellera de Sanitat i Consum afirmà textualment, a preguntes
d'aquest diputat en relació amb el col·lapse a les urgències
hospitalàries dels hospitals de Mallorca l'anterior setmana, que:
"el col·lapse a què es refereix va respondre a una situació
puntual de dia 26 de la setmana passada efectivament. Dilluns
de la setmana passada es va incrementar bastant l’activitat
urgent a l’Hospital Son Espases, va afectar bàsicament dos
hospitals de manera més intensa: Son Espases i Inca. A
l’Hospital Son Llàtzer va ser molt puntual i es varen recuperar
molt ràpidament". Es dóna la circumstància que aquesta present
setmana novament ha transcendit la problemàtica a urgències
a l'Hospital de Son Llàtzer. Així apareix en premsa tant el dia
5 i el 6 un manifest i evident problema en la gestió/assistència
de les persones que acudien a l'Hospital de Son Llàtzer.
Problemes que es concreten en un elevat nombre de persones
que estigueren desateses/esperant llit-plaça per a hospitalització
durant un elevadíssim nombre d' hores. Des del mateix hospital
qualifiquen la situació com d'autèntic caos. Davant aquesta
situació:
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Quina explicació es dóna des de la Conselleria de Salut i
Consum davant els fets manifestats anteriorment?
No considera greu la consellera de Salut i Consum que de
manera no ja excepcional o puntual s'estiguin produint
reiteradament aquestes situacions en les urgències
hospitalàries?
Nega la consellera de Salut i Consum que no es tracta de
problemes puntuals, davant l'evidència que els problemes
s'estan produint de manera reiterada en major o menor mesura
i que, per tant, en relació amb aquest hospital (Son Llàtzer) no
és un fet puntual, tal i com afirmà en sessió plenària del dia 4
de maig?
Palma, a 7 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BS)
RGE núm. 4713/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
problemàtica en el servei d'urgències a l'Hospital de Son
Llàtzer (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En el Ple d'aquesta setmana (4 de maig de 2021) la
consellera de Sanitat i Consum afirmà textualment, a preguntes
d'aquest diputat en relació amb el col·lapse a les urgències
hospitalàries dels hospitals de Mallorca l'anterior setmana, que:
"el col·lapse a què es refereix va respondre a una situació
puntual de dia 26 de la setmana passada efectivament. Dilluns
de la setmana passada es va incrementar bastant l’activitat
urgent a l’Hospital Son Espases, va afectar bàsicament dos
hospitals de manera més intensa: Son Espases i Inca. A
l’Hospital Son Llàtzer va ser molt puntual i es varen recuperar
molt ràpidament". Es dóna la circumstància que aquesta present
setmana novament ha transcendit la problemàtica a urgències
a l'Hospital de Son Llàtzer. Així apareix en premsa tant el dia
5 i el 6 un manifest i evident problema en la gestió/assistència
de les persones que acudien a l'Hospital de Son Llàtzer.
Problemes que es concreten en un elevat nombre de persones
que estigueren desateses/esperant llit-plaça per a hospitalització
durant un elevadíssim nombre d' hores. Des del mateix hospital
qualifiquen la situació com d'autèntic caos. Davant aquesta
situació:
Quines mesures de caràcter immediat s'adoptaran i/o s'han
adoptat per corregir aquesta situació i deficient atenció
denunciada pels mateixos professionals sanitaris i usuaris
(pacients i familiars)?
Garanteix la Conselleria de Salut i Consum que aquestes
situacions a les urgències hospitalàries dels hospitals de les
Illes no es repetiran en una situació com la denunciada en els
mitjans de comunicació i per les associacions professionals de
sanitaris, això és davant aquestes dades actuals
epidemiològiques amb motiu de la COVID-19 com les actuals?
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Té identificats a la perfecció la Conselleria de Salut i
Consum els problemes als quals ha de donar solució perquè no
es donin situacions de retards en les hospitalitzacions originaris
amb l'atenció d'urgència hospitalària?
Palma, a 7 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BT)
RGE núm. 4727/21, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a motiu pel qual el cos de
professorat de les escoles oficials d'idiomes encara no està
vacunat a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per què el cos de professorat de les escoles oficials
d'idiomes continua sense estar vacunat a les Illes Balears?
Palma, a 10 de maig de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

BU)
RGE núm. 4729/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a avaluació
del permís de l'Agència Estatal de Seguretat Aeronàutica
(AESA) per operar els helicòpters amb instrumental i
multipilot per part de l'empresa adjudicatària del contracte
del transport aeri sanitari.
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.
De quina manera avalua el Govern que l’empresa
adjudicatària del contracte del transport aeri sanitari disposa del
permís de l’Agència Estatal de Seguretat Aeronàutica (AESA)
per operar els helicòpters amb instrumental i multipilot?
Palma, a 10 de maig de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BV)
RGE núm. 4730/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a permís de
l'Agència Estatal de Seguretat Aeronàutica (AESA) per
operar els helicòpters amb instrumental i multipilot de la
UTE Habock Aviation EMS Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Coneixia el Govern que la UTE Habock Aviation EMS
Balears no disposava del permís de l’Agència Estatal de
Seguretat Aeronàutica (AESA) per operar els helicòpters amb
instrumental i multipilot en el moment de l’adjudicació del
contracte del transport aeri sanitari?
Palma, a 10 de maig de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin motiu justifica que hagi transcorregut més d’un any
entre la rescissió del contracte del transport aeri sanitari urgent
amb helicòpter a la UTE Habock Aviation EMS Balears i la
licitació del nou contracte?
Palma, a 10 de maig de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BW)
RGE núm. 4731/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
compliment del contracte del transport aeri sanitari (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
De quina manera supervisa el Govern el compliment, per
part l’empresa adjudicatària del contracte del transport aeri
sanitari, d’operar els vols nocturns amb multipilot (dos pilots
amb la titulació corresponent per fer aquestes operacions)?
Palma, a 10 de maig de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BX)
RGE núm. 4732/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
compliment del contracte del transport aeri sanitari (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
De quina manera supervisa el Govern el compliment, per
part l’empresa adjudicatària del contracte del transport aeri
sanitari, que les aeronaus utilitzades tenen una antiguitat menor
de deu anys i no són substituïdes reiteradament per diferents
causes (com ara perquè l’empresa adjudicatària decideix
emportar-se-les per presentar-se a algun altre concurs d’un altre
territori de l’Estat), per aeronaus de més antiguitat?
Palma, a 10 de maig de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BY)
RGE núm. 4733/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motiu que
justifica que hagi transcorregut més d'un any entre la
rescissió del contracte del transport aeri sanitari urgent
amb helicòpter a la UTE Habock Aviation EMS Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

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 12 de maig de 2021, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 4723/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a denúncies sobre nous abusos sexuals a menors
tutelats.
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. Santiago, quines mesures ha pres el Govern balear
davant les denúncies interposades per un educador sobre nous
abusos sexuals en els centres d'acollida de menors?
Palma, a 10 de maig de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 de maig de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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B)

E)

RGE núm. 4817/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reforç del servei
d'urgències de l'Hospital de Formentera per als mesos
d'estiu.

RGE núm. 4824/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
escàndol dels menors tutelats.

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.
Pensa el Govern mantenir el reforç del servei d'urgències de
l'Hospital de Formentera previst per als mesos d'estiu?

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, pensa fer alguna cosa davant l'escàndol,
cada vegada més gran, dels menors tutelats?
Palma, a 11 de maig de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Palma, a 12 de maig de 2021
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
F)
C)
RGE núm. 4819/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a retorn a la normalitat de les empreses de
càtering a 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.

RGE núm. 4825/21, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a futur del sector financer.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Negueruela, pren el Govern alguna mesura per garantir
el futur del sector financer de Balears?

Quan pensa permetre el Govern fer feina amb normalitat a
les empreses de càtering de Balears?

Palma, a 12 de maig de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 12 de maig de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom
G)
D)
RGE núm. 4820/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió de la no-inclusió de dotació del factor
d'insularitat en els pressuposts generals de l'Estat per a
2022.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta, considera que el Govern de l'Estat compleix
amb el Règim Especial quan preveu que als pressuposts
generals de l'Estat per a 2022 no hi hagi dotació del factor
d'insularitat, atès que pensa reunir la comissió mixta un pic que
estiguin elaborats i aprovats?
Palma, a 12 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

RGE núm. 4827/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
atenció al càncer de pròstata al Servei Públic de Salut a les
Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines actuacions s'estan duent a terme pel Servei de Salut
de les Illes Balears per a la detecció i prevenció del càncer de
pròstata a la població?
Palma, a 12 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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H)

K)

RGE núm. 4828/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió del
patrimoni en matèria d'habitatge.

RGE núm. 4831/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaració de sequera.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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 Govern que gestiona correctament el seu
patrimoni en matèria d'habitatge?

Ha actuat amb eficàcia i diligència la Conselleria
d'Agricultura en la declaració de sequera pels perjudicis que ha
patit el sector primari a Mallorca i Menorca?

Palma, a 12 de maig de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

Palma, a 12 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

I)
RGE núm. 4829/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
viatge a Berlín.
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.

L)
RGE núm. 4832/21, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació interna a 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Negueruela, com valora el viatge a Berlín?
Palma, a 12 de maig de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Quina valoració fa el Govern de la situació interna d'IB3
que va generar la vaga dels treballadors dels serveis de
informatius el passat dia 30 d'abril?
Palma, a 12 de maig de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

J)
RGE núm. 4830/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conclusions i aportacions per al sector pesquer com a
conseqüència de la reunió amb el Ministeri el passat mes
d'abril.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, quines
conclusions i aportacions per al sector pesquer ha obtingut de
la seva reunió el passat 29 d'abril amb el ministeri?
Palma, a 12 de maig de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

M)
RGE núm. 4833/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
"comissió política" per investigar nous casos d'abusos a
menors tutelats.
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 Govern la necessitat de creat una altra
"comissió política" per investigar els nous casos d'abusos a
menors tutelats?
Palma, a 12 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BOPIB núm. 101 - 14 de maig de 2021
N)
RGE núm. 4834/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora
del servei de psicòlegs al Servei de Salut 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.
Té previst el Govern millorar el servei de psicòlegs al
Servei de Salut de les Illes Balears?
Palma, a 12 de maig de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

O)
RGE núm. 4835/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beques
menjador.
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.

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, pensa afrontar una rebaixa fiscal que ajudi
a incentivar l'economia danyada per la pandèmia?
Palma, a 12 de maig de 2021
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

R)
RGE núm. 4838/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
anunci de Pedro Sánchez que en 100 dies tendrem
immunitat de grup a Espanya.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta, com valora les declaracions de Pedro
Sánchez en què afirma que en 100 dies a Espanya tendrem
immunitat de grup?
Palma, a 12 de maig de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

Por explicar el Govern per què desaprofita les beques
menjadors que tant necessiten els escolars?
Palma, a 12 de maig de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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S)
RGE núm. 4839/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a garantia del dret de
les dones a triar lliurement el mètode de la interrupció
voluntària de l'embaràs.

P)
RGE núm. 4836/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a atracament de
ferris al Port de Sant Antoni.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, podran atracar ferris
al port de Sant Antoni a partir del proper 1 de juny?

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.
Creu que l'Ibsalut garanteix adequadament el dret de les
dones a triar lliurement el mètode de la interrupció voluntària
de l'embaràs?
Palma, a 12 de maig de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Palma, a 12 de maig de 2021
El diputat
Antonio Cota i Costa
3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Q)
RGE núm. 4837/21, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebaixa
fiscal per incentivar l'economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 de maig de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

5778

BOPIB núm. 101 - 14 de maig de 2021
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4546/21, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a planificació per incrementar el nombre de
professionals dedicats a l'atenció a alumnes amb necessitats
educatives especials i de suport educatiu de cara al curs
escolar 2021-2022, 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
La inclusió educativa i l’atenció personalitzada a l’alumnat
més vulnerable i a l’alumnat de necessitats educatives ha de ser
una prioritat per a totes les administracions amb competències
educatives.
La nova llei estatal d’educació, la Llei orgànica 3/2020, de
29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació, recull al seu preàmbul que
un objectiu és, textualment, “reforçar l’equitat i la capacitat
inclusiva del sistema, el principal eix vertebrador del qual és
l’educació comprensiva. Amb això es fa efectiu el dret a
l’educació inclusiva com a dret humà per a totes les persones,
reconegut en la Convenció sobre els drets de les persones amb
discapacitat, ratificada per Espanya el 2008, per tal que aquest
dret arribi a aquelles persones en situació de més
vulnerabilitat.”
A l’avantprojecte de la llei d’educació de les Illes Balears
(LEIB) també es parla de la importància de la inclusió
educativa a l’exposició de motius: “[a]mb aquesta Llei s’opta
de forma clara per compensar les desigualtats i garantir la
inclusió de tot l’alumnat amb la finalitat d’abastir un sistema
educatiu sense exclusions que permeti l’exercici de les llibertats
individuals, l’aprenentatge de tots els alumnes en el marc d’un
sistema inclusiu sense barreres en tots els àmbits. Aquest
principi d’inclusió abraça els criteris organitzatius, pedagògics,
d’atenció educativa personalitzada, de participació i de
recursos necessaris per promoure l’èxit educatiu.”
Durant els darrers anys, el Govern de les Illes Balears ha
incrementat el pressupost destinat a la Conselleria d’Educació
i això ha permès, entre d’altres, anar augmentant
progressivament els recursos destinats al suport educatiu i a
l’atenció a la diversitat. Ara bé, l’actual situació de pandèmia
ha provocat que s’hagin hagut de crear nous grups per reduir
les ràtios de les classes.
A conseqüència d’aquestes mesures de reorganització dels
centres, s’ha ressentit l’atenció personalitzada a l’alumnat amb
necessitats educatives, ja que molts dels professionals destinats
a l’atenció d’aquests infants s’ha hagut de dedicar a cobrir les
noves línies sorgides per desdoblar les aules a conseqüència de
les mesures adoptades per la COVID-19.
La Conselleria d’Educació i Formació Professional, de fet,
ha reconegut aquest perjudici cap a l’alumnat amb necessitats

educatives i es va comprometre a estudiar la situació dels
centres cas per cas i a dotar, quan fos necessari, de més
professionals els centres, a partir de fons procedents del Govern
central i la Unió Europea. D’altra banda, el passat mes de
novembre, amb el curs escolar ja començat, la Conselleria
d’Educació i Formació Professional va presentar els programes
de reforç i docents especialistes amb un conjunt d’iniciatives
adreçades a reforçar la inclusió educativa en el marc de les
condicions especials marcades per la COVID-19.
En el cas concret del CEIP Mestre Lluís Andreu de
Formentera, el passat mes de novembre, aquest centre va
traslladar a la Conselleria d’Educació del Govern la demanda
i la necessitat d’incorporar dos mestres de pedagogia
terapèutica per donar resposta a la creixent població d’alumnat
amb necessitat de suport educatiu. Tot i açò, no va ser fins a la
negociació i aprovació d’una esmena, per part de la diputada de
Formentera, en la tramitació parlamentària dels pressuposts
generals de la CAIB per a l’any 2021 que es va incloure la
dotació econòmica d’una plaça d’assignació d’un mestre
especialista de Pedagogia Terapèutica per al CEIP Mestre Lluís
Andreu.
Precisament sobre aquesta qüestió cal destacar que el Ple
del Consell Insular de Formentera va aprovar el passat dia 26
de març un acord de plenari en el qual s’instava la Conselleria
d’Educació i Formació Professional a dotar els centres
educatius de Formentera dels professionals de suport i/o
docents necessaris per garantir l’atenció adequada a l’alumnat
amb necessitats educatives especials de tots els centres de l’illa
de Formentera.
En conseqüència, es fa necessari que la Conselleria
d’Educació i Formació Professional planifiqui ja els recursos
educatius dedicats a l’atenció a alumnes amb necessitats
educatives especials i de suport educatiu de cara al curs que ve,
un cop hagi estudiat les necessitats dels diferents centres
educatius de les Illes Balears.
Per tots aquests motius, el Grup Mixt (GxF-PSIB-EUIB)
presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a traslladar al conjunt del grups parlamentaris els
informes sobre l'estudi de necessitats de cada centre i de cada
illa pel que fa al nombre dels diferents especialistes docents
dedicats a alumnes amb necessitats educatives específiques
(NEE) de cara al curs escolar 2021-2022.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en funció de l’anàlisi de les circumstàncies i
necessitats detectades a cada centre amb relació a l’atenció
d’alumnes amb necessitats educatives específiques (NEE) i
necessitats educatives de suport educatives (NESE), s’inclogui
dins de la planificació per al curs 2021-22, la dotació del
nombre de professionals necessaris per donar una atenció
adequada a aquest tipus d’alumnat als centres educatius de
Formentera.
Palma, a 4 de maig de 2021
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
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El portaveu suplent
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 4688/21 (complementat amb l'escrit RGE
núm. 4745/21), dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a exigència a AENA
de qualitat en els serveis dels aeroports de les Illes Balears
així com en les seves condicions laborals i socials, davant la
Comissió de Turisme i Treball.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
Els aeroports són la principal porta d’entrada a les Illes
Balears i, a la vegada, un dels seus principals centres de treball,
tant pel que fa als treballadors i les treballadores que depenen
directament d’AENA i ENAIRE com de les moltes empreses
que hi operen tot prestant serveis als ens públics o bé
directament als seus usuaris o usuàries.
Els aeroports són uns centres de treball afectats per una
forta estacionalitat de l’activitat, unes càrregues excessives de
treball, de manera especial en estiu, la confluència de multitud
d’empreses en un mateix espai físic i llargues jornades de
treball que solen exposar les treballadores i els treballadors a
riscos que poden causar danys a la seva salut, com ara els
psicosocials.
Les condicions laborals precàries en molts de centres de
treball dels aeroports han estat denunciades de manera reiterada
per les organitzacions sindicals i afecten de manera especial als
serveis de handling, de neteja i de seguretat i han ocasionat uns
importants i deplorables conflictes laborals.
Els dèficits de qualitat i confort en les condicions de treball
de les treballadores i els treballadors afecten de manera
significativa la seva salut i la seva seguretat així com a la seva
productivitat. És del tot inadmissible que a centres de treball
dependents d’ens públics, que haurien de jugar un paper
exemplificant, es donin situacions on s’obliga a les treballadors
i treballadors a fer feina en situacions precàries, com ara la falta
d’espai suficient, mobiliari, vestidors i equips inadequats i fins
i tot temperatures per damunt o per davall de les que determina
la normativa.
Certes actituds de les empreses adjudicatàries no seria
possible si no comptés amb l’empara dels criteris de
contractació d’AENA, que sembla més preocupada per generar
dividends als seus accionistes que no a prestar un bon servei als
usuaris i en garantir unes bones condicions laborals a les
treballadores i treballadors que depenen d’ella de manera
directa o indirecta.
AENA no inclou clàusules social que garanteixin
l’acompliment dels convenis col·lectius sectorials territorials i
que afavoreixin una millora de les condicions laborals, sobretot
en aquells casos on es donen l’externalització o la
subcontractació de serveis.
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Pel que fa al servei de handling, AENA va decidir ampliar
el nombre d’autoritzacions a les Illes Balears, atorgant llicència
a 3 operadors a l’aeroport de Palma, 2 a Eivissa i 2 a Menorca,
als quals hi ha que sumar els operadors que actuen en
autohandling (4 a Mallorca).
Aquesta fragmentació del servei es converteix en una major
precarietat laboral per a les treballadores i treballadors, que ja
estan sotmesos a uns importants riscos ergonòmics,
psicosocials o tèrmics en la seva feina. Uns riscos que es veuen
agreujats per la dificultat de garantir una bona coordinació
preventiva del gran nombre d’empreses que operen en el
mateix espai físic així com per una major temporalitat i
parcialitat en els contractes de treball.
Així, són molts els casos de persones treballadores que han
de realitzar de manera simultània diverses ocupacions per a
poder arribar a percebre una remuneració digna.
Les mesures sobre handling d’AENA contrasta amb les
adoptades per altres gestors aeroportuaris, com és el cas de
Frankfurt (tercer aeroport per trànsit d’Europa) que només té
dos operadors de handling autoritzats.
La reducció del nombre d’empreses de handling
autoritzades limitaria l’acumulació de contractes temporals i a
temps parcial d’un mateix treballador o treballadora en distintes
empreses, cosa que facilitaria el control dels temps de treball
reals, uns millors salaris, una menor exposició a riscos de
seguretat i salut i, en conseqüència, afavoriria una millora de
les condicions laborals de les treballadores i treballadors.
La prestació dels serveis de terra de les companyies aèries
no se- ria possible sense persones treballadores, diligents,
preparades i formades. Els estàndards de qualitat que demana
AENA exigeix que es reconegui i valori degudament la seva
feina, tot garantint unes condicions laborals dignes, segures i
saludables i, per tant, una ocupació de qualitat.
Els aeroports de les Illes Balears generen uns molt
importants guanys econòmics que haurien de revertir (endemés
d’en beneficis per a la societat de les Illes Balears) en les
retribucions de les treballadores i els treballadors, així com en
les seves condicions laborals i en la seguretat i salut en els seus
llocs de feina.
Es fa del tot necessari d’insistir en les responsabilitats
ineludibles d’AENA i en la conveniència de la seva actuació
immediata per a acabar amb les males pràctiques laborals que
es donen de manera reiterada en els nostres aeroports a
conseqüència dels criteris de contractació d’AENA.
Per tot açò, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a extremar el
seguiment i la vigilància del compliment estricte de les
condicions exigibles en els contractes derivats dels concursos
públics d’adjudicació dels serveis d’assistència a terra
(handling).
2. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a, d’acord amb
el punt anterior, extremar el seguiment i la vigilància del
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compliment estricte dels esmentats contractes, de manera
especial pel que fa a les condicions laborals, les condicions dels
centres de treball, la seguretat i la salut laboral així com els
horaris de servei i temps d’atenció als usuaris i la qualitat
d’aquesta atenció.
3. El Parlament de les Illes Balears insta AENA que, en cas
d’incompliment de les condicions contractuals per part de
qualsevol de les empreses que presten serveis de handling,
apliqui amb la màxima diligència i amb el rigor contemplat a
la llei i els règims de sancions, les mesures oportunes per tal de
garantir la qualitat del servei, així com de les condicions
laborals, de salut i seguretat laboral exigibles d’acord amb els
contractes entre parts, els convenis col·lectius d’aplicació i la
legislació laboral.
4. El Parlament de les Illes Balears insta AENA que prioritzi en
els futurs concursos d’adjudicació dels serveis de handling dels
aeroports de les Illes Balears les següents condicions:
• La qualitat del servei prestat als usuaris.
• El nombre de treballadors i treballadores oferts en les
propostes de plantilles així com els tipus de contractes
oferts per categories laborals, tot afavorint la seva estabilitat
i prioritzant de manera decisiva les contractacions
indefinides i de fixos discontinus i a jornada laboral
completa.
• La garantia del compliment estricte de les condicions
acordades en els convenis sectorials d’aplicació.
• Les condicions laborals i socials de les treballadores i
treballadors així com les mesures de conciliació laboral i
familiar que s’estableixin.
• La garantia del manteniment de les condicions laborals i
socials i l’estabilitat laboral en les subrogacions de
treballadores i treballadors, que seran de compliment
obligat, entre empreses.
• Les polítiques formatives per a les treballadores i
treballadors de les empreses.
• La garantia de condicions de treball segures i saludables.
• El transport als centres de treball de manera eficient, segura
i assequible.
5. El Parlament de les Illes Balears exigeix d’AENA que revisi
de manera rigorosa i exhaustiva el compliment de les
condicions contractuals per part de totes les empreses que
operen als aeroports de les Illes Balears així com les
normatives que hi siguin d’aplicació i que actuï, si escau, en
conseqüència.
6. El Parlament de les Illes Balears insta AENA la implantació
de clàusules socials en la contractació que garanteixin una
ocupació de qualitat i el respecte als drets laborals de tots els
treballadors i treballadores que presten serveis en els aeroports
de les Illes Balears, d’acord amb allò que estableixin els
convenis col·lectius sectorials territorials i la legislació laboral
vigent.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a redefinir el sistema de gestió dels handlings i autohandlings
a la pròxima licitació del concurs d’adjudicació, de manera que
impedeixi que es reprodueixi l’actual situació de precarietat
laboral dels empleats de handling i autohandling i es garanteixi
el compliment de les condicions laborals establertes en els
convenis col·lectius sectorials territorials i la legislació laboral
vigent.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i AENA a fer tots els esforços econòmics i de conciliació i
consens possibles i a prendre totes les mesures legals i
pressupostàries necessàries per a donar resposta a les demandes
legítimes de les treballadores i els treballadors dels serveis de
handling i autohandling, tot garantint no només el bon
funcionament dels aeroports sinó també l’acompliment de tots
els convenis i drets laborals pel que fa a l’estabilitat laboral, la
seguretat laboral i l’ocupació de qualitat, la conciliació de la
vida laboral i familiar així com de suficiència de les plantilles;
aspectes, tots ells, que ajudarien a garantir uns millors serveis
als usuaris dels nostres aeroports.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment, AENA i ENAIRE a aplicar i fer aplicar de manera
rigorosa i immediata les normatives i lleis vigents en matèria de
seguretat laboral, tant si aquestes afecten als llocs de treball
dependents de l’ens com si impliquen als treballadors i
treballadores de les distintes companyies que operen en els
aeroports de les Illes.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment, AENA i ENAIRE a respondre de manera immediata
i raonada les demandes i reclamacions efectuades pels delegats
sindicals en matèria de prevenció de riscos laborals i a actuar
en conseqüència.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir realitzant campanyes d’inspecció laboral als
aeroports per a garantir el compliment de les condicions
laborals establertes en el marc del conveni col·lectiu
d’aplicació i la legislació laboral vigent.
Palma, a 6 de maig de 2021
Els diputats
Damià Borràs i Barber
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

C)
RGE núm. 4708/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a suport i
potenciació del sector econòmic dels esdeveniments, davant
la Comissió d'Economia (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Davant la dramàtica
situació que viu el sector dedicat a l'organització
d'esdeveniments es fa necessària i urgent l'actualització de les
restriccions i la implementació de noves actuacions que
possibilitin la reactivació del sector, el que fa imprescindible el
debat i votació d'aquesta iniciativa el més aviat possible.
Les Illes Balears som capdavanters i una referència en
matèria turística. El turisme a la nostra terra inclou multitud
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d'activitats i empreses des del clàssic sol i platja a través de
majoristes de viatges, fins a empreses innovadores dedicades a
desenvolupar tecnologia relativa als viatges i les destinacions.
Ja fa molts d'anys que és un repte de la nostra societat
diversificar la nostra oferta turística promovent noves activitats
turístiques amb valor afegit, desestacionalitzadores i que
suposin un augment de la qualitat i de la despesa. Així, l'article
70 de la Llei 8/2012, del turisme, estableix com a objectius de
la planificació turística adoptar totes aquelles mesures que
siguin necessàries per diversificar l'oferta turística i reduir al
màxim l'estacionalitat, establir mesures que impulsin la
competitivitat dels sector turístic i les mesures necessàries per
aconseguir un increment de la qualitat turística.
En aquesta línia també fa anys que les Balears cerquen
posicionar-se en el mercat del turisme de congressos i en el
turisme d'esdeveniments. Aquesta línia de feina podria tenir
com a buc insígnia el Palau de Congressos de Palma que fou
una inversió de primer ordre de les Balears per comptar amb un
gran equipament. Lògicament, a més dels grans esdeveniments,
les Balears poden acollir esdeveniments de més petit format
que poden distribuir més la riquesa i aprofitar moltíssims de
recursos existents; uns esdeveniments que lògicament no només
tendran com aclients persones vingudes de fora sinó també la
població local. L'organització i la celebració d'esdeveniments,
des dels més de tipus familiar fins als purament professionals,
esdevé així una activitat generadora de valor afegit, que es pot
celebrar al llarg de tot l'any, que permet l'aprofitament d'espais
existents i que no suposa cap nova transformació del territori.
A més, aquesta activitat està clarament relacionada amb
l’activitat de càtering, una altra activitat que ha quedat
fortament afectada per la pandèmia i les restriccions.
La pandèmia de la COVID-19 ha impactat de forma
dramàtica en aquestes activitats d'organització i celebració
d'esdeveniments ja que, per una banda, les restriccions han
impedit el seu funcionament per les limitacions a la realització
d'activitats en grup i, per una altra banda, per les enormes
limitacions a la mobilitat exterior. En aquest sentit la celebració
d'esdeveniments tant de petit com de gran format ha estat
pràcticament impossible. A més a més, les restriccions
aplicades a Balears han estat més dràstiques que les aplicades
a altres llocs, cosa que ens ha fet perdre posicions en relació
amb els nostres competidors. En el moment que es redacta la
present iniciativa resulta que la participació en cerimònies i
celebracions nupcials, civils o religioses, primeres comunions
i batejos queda limitada a un màxim de 20 persones si es dur a
terme en espais exteriors o a 10 persones en locals o espais
tancats, i sempre que no se superi el 50% de la capacitat
d'aquests espais o locals tancats.
Arribats aquests moments de finalització de l'estat d'alarma,
de necessitat de recuperació de l'activitat econòmica i de
desescalada per recuperar una certa normalitat, i més de cara a
la temporada turística 2021 s'ha d'intentar que tengui la màxima
consistència possible, tot tenint en compte que les activitats a
l'aire lliure resulten les activitats més segures i on es produeixin
manco contagis.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
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Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a contemplar dins el procés de desescalada i a
partir del mes de juny de 2021, la possibilitat de realitzar
esdeveniments de mitjà format (aproximadament de 350
persones) a llocs a l'aire lliure sempre amb les mesures de
distància i d'higiene que es considerin necessàries.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a contemplar dins el procés de desescalada i a
partir del mes de juny de 2021, la possibilitat de realitzar
esdeveniments de mitjà format (aproximadament 250 persones)
en locals o espais tancats limitats al 75% de l'aforament del lloc
sempre que es garanteixi el compliment de les mesures de
distància i d'higiene.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear, coordinadament amb els consells insulars, a incloure
l'activitat d'esdeveniments dins les ofertes turístiques a
promocionar i posicionar, ja que normalment van lligades a
qualitat i capacitat desestacionalitzadora.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’estat a crear un CNAE específic per a les activitats de noces
i esdeveniments que ajudi a caracteritzar i identificar totes
aquelles empreses relacionades amb aquest àmbit de negoci.
Palma, a 7 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

D)
RGE núm. 4710/21, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
solucions als problemes d'habitatge per a les quatre illes,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
Segons l'estudi de capacitat de càrrega socioambiental de
l'illa d'Eivissa en 2019, realitzat per la Fundació per a la
Conservació d'Eivissa i Formentera, una persona treballadora
resident a Eivissa hauria de destinar el seu sou íntegre al llarg
de 20 anys per poder adquirir un habitatge de menys de 100
metres quadrats.
En aquest mateix sentit, segons un estudi de l'Observatori
d'Habitatge i Sòl que va fer públic el Ministeri de Foment,
Balears se situa així com la quarta comunitat amb el lloguer
més car (8.1 €/m²), per darrere de Madrid (14,03 €/m²),
Catalunya (13,91 €/m²) i País Basc (13,31 €/m²).
L'estudi constata com Eivissa continua tenint el rècord de
Balears. El municipi on més costa viure en un pis arrendat és la
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ciutat d'Eivissa (957 € al mes), i el que té el metre quadrat més
car és Sant Josep de sa Talaia (12,5 €, enfront dels 10,8 de la
ciutat d'Eivissa).
Segons les dades recopilades en el Butlletí Especial
d'Habitatge Social, un estudi presentat pel Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), Espanya té
menys d'un habitatge social per cada 100 habitants, la qual cosa
situa al país en un dels últims llocs de la Unió Europea.
En el cas d'Eivissa, la dada és de 0.049 habitatges per cada
100 habitants. L'illa necessitaria 1.359 habitatges per a igualar
la mitjana de l'Estat espanyol.
El problema de l'habitatge a Eivissa s'ha vist consolidat com
un problema estructural que fins ara no s'ha pogut solucionar
per a benefici de la població. Si les Illes Balears han estat la
comunitat autònoma més perjudicada pels efectes de la crisi
sanitària, Eivissa és l'epicentre de l'epicentre de la crisi sanitària
amb efectes dramàtics per a la major part de la població. La
crisi de la COVID-19 que ha deixat milers de famílies en la
incertesa econòmica, per això és fonamental que el Govern
estigui per esmorteir els efectes de la crisi i proporcionar
seguretat residencial.
En els últims anys s'han fet importants avanços legislatius
però insuficients per solucionar el problema de l'habitatge. El
govern progressista de coalició ha posat en marxa una sèrie de
mesures entre les quals es compten: mobilitzar sòl públic per a
habitatge en lloguer social o assequible, amb instruments
financers a través de l'ICO i el BEI, i reorientar el Pla Estatal
d'Habitatge 2018-2021 per impulsar el lloguer assequible i la
rehabilitació en coordinació amb les comunitats autònomes.
En el Parlament de les Illes Balears, l'aprovació de la Llei
5/2018, d'habitatge de Balears, portava esperança per a les illes.
La llei es va aprovar el juny de 2018 i el seu reglament centra
va ser aprovat el maig de 2019. La paralització administrativa
a causa de la COVID-19 (suspensió de terminis administratius)
ha afectat encara més si és possible la seva consolidació que ha
deixat sense efectes parts importants de la tan esperada llei.
És responsabilitat dels governs progressistes treballar per a
garantir l'accés als serveis públics així com la seva òptima
qualitat i eficiència.
Per tot això, des dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca presentem la següent
Proposició no de llei
Instam:
1. El Govern de l'Estat a recuperar les ajudes per a VPO i a
incloure, per a totes les illes, mesures territorialitzades,
projectes i mecanismes públics que permetin l'accés a
l'habitatge des del cooperativisme i altres fórmules col·lectives
alternatives que evitin l'endeutament per a tota la vida.
2. El Govern de les Illes Balears, a elaborar un diagnòstic
territorialitzat per illa que permeti conèixer la situació real del
territori i les possibilitats d'ampliar el parc públic d'habitatge

3. El Govern de les Illes Balears, a continuar treballant en la
creació d'un parc públic d'habitatges, amb especial atenció a
aquelles zones amb preus de lloguer i venda més elevats,
preferentment amb la compra pública d'habitatges desocupats
de grans forquilles, compra directa a particulars i rehabilitació
d'habitatges.
4. El Govern de les Illes Balears, a continuar promovent la
cessió obligatòria d'habitatges grans forquilles d'habitatges
desocupats per a destinar-les al lloguer social.
5. El Govern de les Illes Balears, a continuar negociant amb els
ajuntaments i consells insulars per aconseguir la cessió de sòl
públic per a la posada en marxa d'iniciatives que permetin
ampliar el parc públic d'habitatge en totes les illes ateses les
necessitats i la demanda de cadascuna.
Palma, a 6 d emaig de 2021
Els diputats
Glòria Pilar Santiago i Camacho
Joan Ferrer i Ripoll
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Pilar Costa i Serra
Miquel Ensenyat i Riutort

E)
RGE núm. 4717/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
reclamació de l'alliberament de la cooperant espanyola
Juana Ruiz Sánchez, davant la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
Juana Ruiz Sánchez és una ciutadana espanyola resident a
Palestina des de fa més de 35 anys, que treballa com a
coordinadora de Projectes a l'organització sanitària palestina
Health Work Committees (HWC). Fou detinguda
arbitràriament i empresonada per l'estat d'Israel el passat 13
d'abril sense que, a hores d'ara se l'acusi de cap càrrec concret,
amb l'argument de ser interrogada.
La seva detenció va tenir lloc a les 5.45 h de la matinada
quan es presentaren a casa de la família de Juana, a la ciutat
cisjordana de Beith Sahur, a prop de la ciutat de Betlem, més
de vint soldats israelians fortament armats. Després d'intimidar
Juana, el seu marit palestí i la seva sogra que viu a la llar
familiar, s'emportaren Ruiz per interrogar-la. Es tracta d'un
llarguíssim interrogatori que encara es perllonga perquè Juana
roman privada de llibertat sense càrrecs definits en el moment
de redactar aquesta iniciativa.
A data 2 de maig de 2021, Juana Ruiz ha comparegut cinc
vegades per via telemàtica des de la presó i ha rebut
l'assistència del Consolat General d'Espanya a Jerusalem,
present davant el tribunal des de la segona declaració davant la

BOPIB núm. 101 - 14 de maig de 2021
justícia militar, sense que encara no hagi estat presentada
contra ella una acusació formal.
Prèviament, la matinada del 8 de març de 2021, l'exèrcit
israelià va alienar l'oficina central de la HWC, l'organització
sanitària on treballa Juana Ruiz a la ciutat de Al Bireh i va
detenir el responsable del departament de comptabilitat de
HWC, Tayseer Abu Sharbak, que continua a presó, i s'emportà
equips informàtics i documentació relacionada amb el treball
humanitari que HWC realitza en col·laboració amb
organitzacions internacionals, entre elles, diverses ONG de
l'Estat espanyol, i amb fons de donants espanyols. També està
detingut Saeed Abbad que, en l'actualitat, no manté relació
laboral amb HWC però que fou responsable del departament de
comptabilitat fins fa dos anys.
Aquestes circumstàncies fan sospitar, segons els grups de
suport de Juana Ruiz, que els responsables de les detencions
volen demostrar algun tipus de delicte vinculat amb el
finançament de projectes que realitza HWC i que pretenen
involucrar Ruiz en aquesta acusació.
Els mateixos grups consideren que és impossible que els
projectes finançats per la cooperació en el nostre país puguin
tenir cap vinculació delictiva, ja que la cooperació espanyola,
majoritàriament pública, obliga a la realització de les activitats
previstes i a la justificació completa del finançament dels
diversos projectes que s'han portat a terme amb el nostre
suport.
Sahar Francis, portaveu de la família de la detinguda a
Cisjordània, destacà que «la justícia militar 'està tractant com
a qualsevol altre detingut resident a Palestina, malgrat que sigui
una ciutadana espanyola».
La detenció de Juana és arbitrària, tal com la defineix el
Comitè de DDHH de les Nacions Unides ja que aquesta no ha
estat raonable d'acord amb les circumstàncies. Segons Israel és
suposadament legal, però això no implica que no sigui
arbitrària, ja que no s'observen els principis d'adequació,
justícia, predictibilitat i del degut procés. Per tant, aquesta
detenció també suposa una vulneració de l'article 9 del Pacte
Internacional de Drets Civils i Polítics, que igualment estableix
que ningú pno godrà ser sotmès a detenció o presó arbitràries.
El Relator Especial de l'ONU per la tortura ha desenvolupat
una sèrie d'estàndards i obligacions relacionades amb les
garanties de la custòdia de les persones detingudes. Algunes de
les garanties bàsiques inclouen, entre d'altres, el dret dels
detinguts a ser informats sobre els seus drets, el dret a rebre
sense dilació assistència legal independent, assistència mèdica
independent i a contactar amb els seus parents. Segons el
relatat, i en el cas de Juana, moltes d'aquestes garanties han
estat conculcades per Israel, ja que no avisaren el Consolat
d'Espanya de la seva detenció i ella no ha pogut contactar amb
els seus familiars ni tan sols li han permès disposar dels seus
efectes personals.
A les persones civils que viuen en els territoris ocupats se'ls
aplica un laberint de lleis i ordres militars. Algunes d'aquestes
provenen de l'època del mandat britànic i han estat
qüestionades pel Comitè contra la Tortura de Nacions Unides.
Determinades característiques d'aquestes ordres, per exemple,
suposen que els detinguts es vegin privats de garanties bàsiques
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tals com el dret a impugnar les proves en què es basi la seva
detenció, no s'exigeixi una ordre judicial per executar la
detenció i el detingut pugui romandre de facto en règim
d'aïllament per un termini perllongat que pugui renovar-se.
La detenció sense càrrecs amb el simple propòsit
d'interrogació, que està patint Juana, la priva del dret a la
presumpció d'innocència i augmenta el risc de patir tortura. A
més, suposa una clara vulneració de l'article 9.2 del Pacte
Internacional de Drets Civils i Polítics, que estableix el dret de
la persona detinguda a «ser informada, en el moment de la
detenció, dels motius d'aquesta, i a ser informada sense demora
de qualsevol acusació formulada contra ella».
Els interrogatoris als quals està sent sotmesa Juana són
realitzats pels agents de l'Agència de Seguretat Israeliana que
gaudeix de la màxima "flexibilitat" en la seva realització,
reduint-se les garanties legals al mínim absolut. Les denúncies
de tortura i malstractaments perpetrats per aquesta agència són
innumerables, en particular durant el trasllat i l'interrogatori. La
pròrroga dels interrogatoris als quals es veu forçada la
detinguda, incrementa la possibilitat de patir tortures i suposen
un augment del seu patiment. També els freqüents trasllats als
quals està sent sotmesaincrementen el seu patiment.
Juana Ruiz és una civil que està sent sotmesa a tribunals
castrenses o corts marcials. Els tribunals militars israelians que
estan decidint la pròrroga de la seva detenció, són una ficció
jurídica on els jutges són els mateixos militars que moltes
vegades ni tan sols tenen formació jurídica específica. Els
fiscals són soldats israelians en servei regular o de reserva
nomenats per al càrrec pel comandant de la zona. Aquesta
realitat compromet la independència i la imparcialitat que han
de respectar-se en el degut procés.
La funció principal del sistema de tribunals militars
israelians és processar els palestins detinguts per l'exèrcit
israelià i acusats de «violacions de la seguretat». Aquests i
altres delictes són definits per Israel a les seves ordes militars.
Cal tenir en compte que la jurisdicció del sistema judicial
militar israelià mai no s'aplica als colons israelians que viuen a
Cisjordània, que en canvi es regeixen pel dret civil israelià. En
conseqüència aquests tribunals no garanteixen ni a Juana Ruiz
ni a ningú en la seva mateixa situació, el dret a un judici just i
no compleixen amb les normes internacionals que preserven el
seu dret a la igualtat davant la llei.
Israel és un estat que ha signat la Convenció sobre
l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la
Dona, també el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i
la Convenció contra la Tortura i altres Tractes o Penes Cruels,
Inhumans o Degradants. En el Pacte de 1966 de Drets Civils i
Polítics que Israel signà deu anys abans que Espanya, a l'article
14, es preveu que cada persona detinguda ha de ser informada
per l'acusació. Pel que fa a la Convenció contra la Tortura,
Israel signà la convenció, però no els protocols facultatius.
La HWC ha realitzat desenes de projectes sanitaris i socials
amb l'ajuda de la cooperació del nostre país. Són activitats com
portar la prevenció sanitària a les aldees de Cisjordània,
vacunar nins i nines de Jerusalem Est, als quals el Govern
d'Israel s'ha negat sistemàticament a vacunar, portar la salut
prenatal i natal de les dones de Cisjordània, realitzar
campanyes d'informació i formació en innumerables qüestions
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relacionades amb la salut, amb els hàbits sanitaris o amb la
prevenció de les malalties més comunes de la zona, atendre
gratuïtament el 40% dels seus pacients a les 14 clíniques que té
HWC en el territori sota Autoritat Palestina i altres activitats
per l'estil que, difícilment, podrien considerar-se sospitoses de
constituir cap classe de delicte.
A més, HWC és una organització que ha treballat durant
anys finançada per la cooperació espanyola i descentralitzada
de comunitats autònomes i ajuntaments així com en
col·laboració amb nombroses ONG del nostre país durant molts
d'anys. A més, aquesta organització ha estat finançada també
per altres països de la Unió Europea com Dinamarca, Suïssa,
Irlanda, Noruega, Suècia, Alemanya i Regne Unit; organismes
multilaterals com UNRWA, UNICEF, OMS, PNUD i UNFPA,
així com per ONG internacionals com OXFAM, Medical AID
i Save the Children. Tots aquests donants exigeixen els més alts
estàndards de justificació pública del destí del finançament.
Malgrat el seu caràcter humanitari i sanitari, o precisament
per això, s'ha interpretat que la HWC està sent atacada
intermitentment per l'Estat d'Israel en una política de repressió,
desgast i desmantellament de les organitzacions de la societat
civil palestina, com afirmen des del cercle d'aquesta entitat.
La ministra d'Afers Exteriors, la Sra. González Laya, va
manifestar el mateix 27 d'abril de 2021 que el Govern
d'Espanya estava en un diàleg intens amb les autoritats
israelianes i que s'havia exigit la millora de les condicions de la
detinguda, ciutadana espanyola, en especial pel que fa a la
higiene, alimentació i cura. També s'havien demanat les plenes
garanties per a elles, en aquesta fase de la investigació que ha
de concloure aviat per saber de què se l'acusa, si és que se
l'acusa d'alguna cosa en concret. Se li seguirà prestant la
màxima assistència consular en tant que ciutadana espanyola.
Un total de trenta-un diputats, membres de dotze partits
amb representació en el Congrés dels Diputats, sol·licitaren
l'alliberament immediat de Juana Ruiz Sánchez, així com
l'alliberament de la resta de persones empresonades a la seva
mateixa situació i a l'adequada aplicació de la legislació
internacional en matèria de DDHH i Dret Humanitari en un
escrit adreçat el passat 29 d'abril de 2021 a l'Ambaixada
d'Israel a Espanya.
També el 29 d'abril de 2021 el Parlament de Navarra va
aprovar, per unanimitat de la Junta de portaveus, una declaració
que rebutjava l'arrest sense acusació prèvia de la treballadora
humanitària Juana Ruiz per part de l'Estat d'Israel i demostrava
tot el seu suport a familiars i amistats.
Per tot això, els Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca presentam la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de l'Estat
d'Israel l'alliberament immediat de la ciutadana espanyola
Juana Ruiz Sánchez, cooperant humanitària en territori palestí,
així com l'alliberament de la resta de persones empresonades en
la seva mateixa situació, i que a totes se'ls apliqui la legislació
internacional en matèria de Drets Humans i Dret Internacional
Humanitari així com l'accés a un procés just que no vulneri la
seva presumpció d'innocència.

2. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern
d'Espanya i a la Comissió Europea que intensifiquin els
contactes diplomàtics per tal de pressionar al Govern de l'Estat
d'Israel a assolir l'establert en el punt 1 d'aquesta proposició no
de llei.
3. El Parlament de les Illes Balears reafirma el compromís amb
els Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari i manifesta
tot el seu suport i solidaritat tant a Juana Ruíz Sánchez com a
la resta de persones arrestades i a les seves famílies, a més
d'agrair el seu treball per millorar la salut de la ciutadania
palestina.
Palma, a 7 de maig de 2021
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Cristina Mayor i Abad
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

F)
RGE núm. 4718/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
protecció de la intimitat de les persones quant a la seva
orientació sexual, davant la Comissió d'Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
El mes d'octubre de 2020 un ciutadà espanyol resident en el
País Valencià, Javier Vilalta, fou condemnat pel Jutjat de
Primera Instància núm. 9 de València a indemnitzar, amb 3.000
euros, la seva exdona per «danys econòmics i morals derivats
d'haver contret matrimoni i que, en cas d'haver tengut
coneixement de la condició d'homosexual, la dona no hauria
prestat el seu consentiment». La condemna consistí en el
pagament d'una indemnització per l'únic fet de la seva
l'orientació sexual, una circumstància que és inadmissible en un
estat social, democràtic i de dret, atès que atempta clarament
contra els drets fonamentals de la persona.
La sentència pressuposa la seva orientació sexual, es nega
l'expressada per ell i se'l culpabilitza d'haver-la ocultat, ja que
la demanda incidia que Vilalta emprà la seva unió «com a
refugi social que encobrís totalment la seva vertadera condició
sexual» que el jutge considera haver «destapat» en la seva
sentència. A més, el text s'inspira en una altra, dictada per
l'Audiència Provincial de Barcelona (secció 18, de 15 de gener
de 2020) que assegurava que el coneixement de l'orientació
sexual dels contraents «és essencial o identificant des de la
perspectiva sociològica: l'opinió comuna, l'ambient familiar o
social s'identifica amb la consideració que aquesta dada de fet
pugui condicionar el consentiment matrimonial».
Segons diversos experts en Drets Humans i Igualtat, s'ha
produït «un judici públic sobre l'orientació sexual d'una persona
i s'envia un missatge a qualsevol persona fora de
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l'heterosexualitat: "amaga't perquè en el futur te podran jutjar,
perquè la teva intimitat no és la normativa"». «L'actual
legislació no contempla que una persona heterosexual pugui
estimar i desitjar una persona del seu mateix sexe, ja que això
ha estat motiu per anul·lar un matrimoni».
Mar Ortega, vocal de Feminismos de la Federació Estatal
LGTBI afirma que «el terrible d'aquesta demanda és que
visibilitza que per a la justícia no existeix la bisexualitat i que
l'homosexualitat serveix per obrir un judici moral. Si guanya la
demandant, quin precedent es crea? El missatge per a la
societat és que l'homosexualitat és quelcom que arruïna vides».
El magistrat Joaquim Bosch, portaveu de «Juezas y Jueces
para la Democracia», recorda que existeix abundant
jurisprudència en aquest sentit: «aquesta sentència no és
aïllada, continua una línia jurisprudencial de molts d'anys. El
problema és que equipara l'homosexualitat amb patologies
físiques i mentals. El rellevant és que amb el testimoni del
demandat, Javier Vilalta, s'obre un debat fins aleshores gairebé
inexistent i que afectava moltes persones. L'objectiu de la
sentència no és sancionar l'homosexualitat sinó declarar nul el
matrimoni. Ara bé, la interpretació és discriminatòria pel que
fa a l'homosexualitat».
Segons indica el mateix magistrat Bosch, l'article 73.1 del
Codi Civil, al qual s'ha acollit la jutgessa de Primera Instància,
juntament amb la jurisprudència existent, ha permès fallar
contra Vilalta: «El que diu aquest article és que un matrimoni
no és vàlid si una persona es casa amenaçada o drogada, per
exemple. O que no es tenia coneixement que la seva parella no
podia tenir fills o altres patologies... i aquí és on entra el tema
de l'homosexualitat, i això és el que comença a ser discutible».
S'equipara, doncs, l'homosexualitat a una malaltia.
L'origen d'aquesta jurisprudència, segons Bosch, prové
d'uns temps en què l'homosexualitat sí que es podia jutjar atès
que era vista com «quelcom negatiu o dolent». Un altre factor
que determina el sentit d'aquestes sentències és, per al
magistrat, que «es basen en teories ja superades; la justícia
entén l'homosexualitat sota la biologia, per la qual cosa
considera que si algú és homosexual mai no podria tenir una
relació heterosexual, oblidant així la bisexualitat».
La sentència dictada per aquest jutjat no sols condemnava
el ciutadà valencià per la seva orientació sexual sinó que, a
més, l'ha feta pública, impedint a l'afectat decidir com i a qui
transmet una informació personal que sols a ell concerneix,
vulnerant d'aquesta manera un altre dret fonamental,
concretament el de la intimitat.
Amb relació al procés judicial, els elements i fets relatius a
la intimitat del condemnat foren exposats com a elements
probatoris de la seva orientació sexual durant el judici que va
esdevenir més aviat en un judici «moral» que altra cosa.
Finalment, per sentenciar-lo, aquests fets foren contrastats com
a fets provats o no i, com a conseqüència, es va determinar
quina era l'orientació sexual del demandat fins i tot per sobre de
la seva pròpia declaració sobre la seva veritable orientació
sexual.
Cap persona no hauria de veure's en la situació d'haver de
declarar sobre la seva orientació sexual en un procediment
judicial ni en cap altre context, ni molt menys poder ser
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penalitzada per aquesta circumstància. Addicionalment, la
Justícia ha de ser qui ha de tutelar els drets fonamentals i la
intimitat de les persones, cosa que, en aquest cas, no ha estat
així.
Aquest comportament d'un òrgan del Poder Judicial, a més
de lesionar els drets d'un ciutadà, genera inseguretat jurídica a
totes les persones LGTBI i fa malbé la imatge del nostre país
com un espai de tolerància i de diversitat. Per tot això, és
necessari que el Govern d'Espanya i les Corts Generals adoptin
mesures perquè aquest fet no es torni a produir.
En relació amb el dret a la intimitat i pel que fa a
l'orientació sexual de les persones existeixen nombroses
referències a l'ordenament jurídic dins l'àmbit dels Drets
Humans:
1. Àmbit europeu
• Les resolucions del Parlament Europeu de 8 de febrer de
1994, de 18 de gener de 2006 i de 24 de maig de 2012,
relatives a la igualtat de drets de lesbianes i gais i a la lluita
contra la discriminació i l'homofòbia.
• L'article 21 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió
Europea, mitjançant la qual es consagra, entre altres, la
prohibició de discriminació per orientació sexual com a dret
primari de la Unió.
2. Constitució Espanyola
• L'article 10 diu: 1. La dignitat de la persona, els drets
inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament
de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres
són fonament de l'ordre polític i de la pau social. 2. Les
normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que
la Constitució reconeix s'interpretaran de conformitat amb
la Declaració Universal de Drets Humans i els Tractats i
Acords internacionals sobre aquests ratificats per Espanya."
• L'article 14 assenyala en l'apartat 1 que «els espanyols són
iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap
discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió,
opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal
o social.»
• L'article 18 1. Es garanteix el dret a l'honor, a la intimitat
personal i familiar i a la mateixa imatge.
3. Àmbit de les Illes Balears
• La Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de
lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar
l'LGTBI fòbia estableix, a l'article 6 f) «Principis
orientadors de l'actuació dels poders públics», el següent:
Assegurar el dret a la privacitat de totes les persones, sense
ingerències arbitràries o il·legals a la seva vida privada,
incloent el dret a optar per revelar, o no, la pròpia
orientació sexual, diversitat corporal o identitat de gènere.
Per tot això, els Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca presentam la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a adoptar les mesures legislatives i administratives oportunes
per a la protecció total del dret a la igualtat i a la intimitat
davant la llei de totes les persones respecte de la seva
orientació sexual, i que inclogui una prohibició expressa de
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jutjar l'orientació sexual de les persones en tots els
procediments i en totes les jurisdiccions.
Palma, a 7 de maig de 2021
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Cristina Mayor i Abad
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

G)
RGE núm. 4720/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a constatació de
l'incompliment per l'estat del Règim Especial de Balears i
inclusió del factor d'insularitat als Pressuposts Generals de
l'Estat per a 2022, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
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.
El Reial Decret Llei 4/2019, de 22 de febrer, va aprovar el
nou Règim Especial de les Illes Balears en virtut, entre d’altres,
de l’article 138 de la Constitució i de l’article 3 i de la
disposició addicional sisena de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears.
D’acord amb l’Estatut i amb el nou Règim Especial, una
peça clau per materialitzar i fer efectiva la compensació de la
insularitat és l’anomenat factor d’insularitat que es configura
com l’instrument financer destinat a assegurar la deguda
compensació de les conseqüències econòmiques inherents a la
discontinuïtat territorial que implica el fet insular, especialment
en matèria d’inversió pública.
D’acord amb els articles 17 i 18 del Règim Especial de les
Illes Balears, aquest factor d’insularitat s’ha d’incloure cada
any als pressuposts generals de l’Estat, la dotació inicial
d’aquest fons s’ha de fixar a partir d’una metodologia
consensuada en el marc de la Comissió Mixta d’Economia i
Hisenda, considerant els desequilibris inherents a la
discontinuïtat territorial pròpia del fet insular i plurinsular,
especialment en matèria d’inversions. En particular, les
necessitats d’inversió a considerar a efectes de la dotació inicial
partiran de la base del nivell d’inversió mitjana anual de l’Estat
en el conjunt del territori espanyol dins del període temporal
que amb aquesta finalitat es determini, sense perjudici de
considerar així mateix totes les magnituds i variables que
resultin precedents per a la fixació quantitativa d’aquesta
dotació.
De la regulació assenyalada als articles 17 i 18 del Règim
Especial resulta evident el següent: a) Que el factor
d’insularitat s’ha d’incloure cada any als Pressuposts Generals
de l’Estat; b) Que el compliment del Règim Especial passa
perquè la Comissió Mixta defineixi la metodologia de la
dotació inicial del factor d’insularitat i aquest es reculli als
pressuposts; c) Que la dotació inicial no s’ha de fer tenint en

compte un únic exercici pressupostari sinó el període temporal
que es determini; d) Que la finalitat del factor d’insularitat no
és situar les Balears en la mitjana d’inversions de l’Estat, sinó
assegurar la deguda compensació de les conseqüències
econòmiques inherents a la discontinuïtat territorial.
La ministra d’Hisenda ha declarat que reunirà la comissió
per acordar el factor d’insularitat el 2022 i ha declarat que dóna
per complit el règim especial perquè considera que Balears ja
està per damunt de la mitjana i perquè ha rebut unes
determinades quantitats per fer front a les conseqüències
econòmiques de la COVID-19; declaracions que són totalment
incorrectes perquè la comissió s’hauria d’haver reunit i haver
definit la metodologia fa molt de temps i és inacceptable que
això s’ajorni a 2022, perquè vol dir que tampoc als pressuposts
per 2022, que en teoria s’han d’elaborar, tramitar i aprovar els
darrers mesos de 2021, es pot no incloure el factor d’insularitat
i perquè el factor d’insularitat compensa la insularitat i no té
cap relació amb la pandèmia o amb mitjanes d’inversió estatals.
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 constata que el Règim
Especial de les Illes Balears no s’ha complit per part de l’Estat,
ja que els Pressuposts Generals de l’Estat mai no han recollit el
factor d’insularitat, ja que aquest fons no es determina en
funció d’un exercici pressupostari, ja que la seva funció no és
situar Balears a la mitjana d’inversió sinó assegurar la
compensació de la insularitat.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a no aprovar cap projecte de pressuposts generals de
l’Estat que no inclogui la dotació efectiva del factor
d’insularitat i que el projecte de pressuposts per a 2022
inclogui aquest fons.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears refusa i reprova que la
Comissió Mixta d’Economia i Hisenda no es reuneixi durant
l’any 2021, i insta l’Estat a convocar-la i aprovar la
metodologia de càlcul del factor d’insularitat abans de
l’aprovació del projecte de Pressuposts Generals de l’Estat per
a 2022.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar recurs d’inconstitucionalitat contra tots
els Pressuposts Generals de l’Estat que en no incloure el factor
d’insularitat incompleixen el Règim Especial de les Illes
Balears.
Palma, a 7 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom
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H)
RGE núm. 4724/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
contra les violències sexuals, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
Un esgarrifós rumor a la xarxa social Tik Tok va assenyalar
el 24 d'abril com una data per violar dones. Usuaris d'aquesta
xarxa varen compartir advertències i publicacions sobre el
perill de patir agressions sexuals en aquesta data.
A pesar que la plataforma va negar l'existència de vídeos
amb la terrible proposta de violar dones i que la Policia
Nacional va advertir que es tractava d'una bola que circulava
per la xarxa, la reacció es va fer viral.
Els i les joves alertaven del perill d'anar soles aquest dia i
animaven dones a quedar a casa. Aquesta és una resposta lògica
davant un sistema que no ha posat en marxa les mesures
necessàries per prevenir les violències sexuals, atendre les
víctimes de manera urgent i garantit la seva recuperació
integral.
Així mateix, aquest fet constata el sentiment de por que
tenen les usuàries d'aquesta xarxa social, extrapolable al
conjunt de les dones, especialment de les joves, que viuen amb
por de ser agredides sexualment. Per una altra banda, demostra
el canvi social envers la visibilització i la sensibilització d'un
problema real per a les dones: la violència sexual.
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Balear de la Dona s'ha plantejat com a objectiu de legislatura,
en coordinació amb els consells insulars competents en igualtat
i violències masclistes, és reforçar l'atenció a les dones víctimes
de violència sexual. L'any 2020 es va incrementar en quatre
treballadores socials (una a cada illa) el servei
d'acompanyament per donar assistència a les dones víctimes de
violència sexual. Davant les necessitat d'aprofundir en l'atenció
de les dones víctimes es posarà en marxa es vol aconseguir un
centre base a cada illa que es faci càrrec de l'assistència
telefònica i telemàtica tant social, jurídica i psicològica
d'emergència, així com l'acompanyament, atenció
personalitzada a les dones víctimes mitjançant el que es podria
denominar «centres de crisi satèl·lits».
A les Illes Balears, la Llei 16/2016, de 28 de juliol,
d'igualtat de dones i homes, estableix a l'article 65 la definició
de violència masclista, considerant en l'apartat d ) la violència
sexual, abusos sexuals i agressions sexuals, que inclouen
qualsevol acte de naturalesa sexual forçada per l'agressor o no
consentida per les dones: la tracta d'éssers humans amb finalitat
d'explotació sexual, la imposició, mitjançant la força o la
intimidació, de relacions sexuals no consentides, i l'abús sexual
o qualsevol acte que impedeix a les dones exercir lliurement la
sexualitat, amb independència que l'agressor tengui relació
conjugal, de parella, afectiva o de parentiu amb la víctima o no.
Fruit d'aquesta llei i conforme estipula l'article 70, les dones
víctimes d'agressions sexuals tenen drets als recursos de la
comunitat com a víctimes de violència masclistes. Aquests són:
assistència psicològica, social i jurídica específica, a més, com
ja s'ha exposat, l'acompanyament per part d'una tècnica,
normalment treballadora social o psicòloga, tant a l'hospital,
com a l'Institut de medicina forense, així com per interposar
una denúncia, tràmits al jutjat o al judici.

Les dades recollides a la Macroenquesta de Violència
contra la dona de l'any 2019 assenyala que el nombre estimat
de dones que han patit violència sexual a Espanya és de
2.802.914, xifra que equival al 13,7%.

El feminisme de la quarta onada ha posat en el centre de
l'agenda política les violències sexuals que exerceixen els
homes contra les dones. Moviments com el Me Too, la reacció
a la sentència de la Manada, entre d'altres, han suposat un punt
d'inflexió per tal de rompre el silenci i visibilitzar la violència
sexual que pateixen les dones per part d'homes.

En el cas d'assetjament sexual el nombre estimat és de
8.240.537 dones de més de 16 anys, el que suposa el 40,4%. El
percentatge de les Illes Balears està en un 12,81% de violència
sexual i el 32,96% d'assetjament sexual.

Per tot això, i per tal de contribuir a fomentar una cultura
igualitària en les relacions afectives i sexuals i erradicar la
cultura de la violació, els grups sotasignants presentam les
següents propostes d'acord:

El Conveni d'Istanbul, ratificat per Espanya l'any 2011,
estableix al seu article 25 el suport que s'ha de donar a les
víctimes de violència sexual: «Les parts prendran les mesures
legislatives o altres necessàries per permetre la creació de
centres d'ajuda d'emergència per a les víctimes de violacions o
de violències sexuals, apropiats, fàcilment accessibles i en
nombre suficient, per realitzar-los un reconeixement mèdic i
metge forense, un suport vinculat al traumatisme i consells».

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer una campanya adreçada a difondre els recursos
d'atenció a víctimes de violències sexuals, segmentat el
missatge per a la població jove aprofitant les xarxes socials en
coordinació amb els consells insulars competents amb igualtat
i violències masclistes.

Per tal de donar compliment a aquest compromís el Govern
d'Espanya, a través del Ministeri d'Igualtat, ha decidit impulsar
una xarxa de centres de crisi 24 hores per a víctimes de
violència sexual, consignant 19,8 milions d'euros en aquests
serveis per a dones agredides sexualment.
A les Illes Balears se li ha concedit un únic centre, fet que
implica una dificultat afegida per a les dones víctimes de
violència sexual de les altres illes. Un objectiu que l'Institut

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, de la mà del Govern d'Espanya, el centre de
crisi 24 hores en coordinació amb els consells insulars
competents amb igualtat i violències masclistes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, en el marc de la Comissió d'Igualtat entre
els consells insulars i IBdona, el centres de crisi 24 hores amb
satèl·lits a cada illa que puguin atendre les 24 hores els 365
dies a l'any les víctimes de violència sexual.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar perquè totes les parades d'autobusos, metro
i tren, estiguin suficientment il·luminades i disposin d'un timbre
d'alarma, visible i senyalitzat que connecti amb els serveis de
seguretat.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar fórmules, en col·laboració amb els
ajuntaments i els consells per millorar la seguretat de les dones
en les zones d'oci nocturn.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant els programes de coeducació i
tallers d'educació afectiva i sexual des de la perspectiva de
gènere a tots els nivells educatius, incorporant l'alumnat, el
professorat i les famílies en coordinació amb els consells
insulars competents amb igualtat i violències masclistes.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a formar en perspectiva de gènere i violències sexuals
a tots els agents implicats: judicatura, policia, personal sanitari,
personal d'hoteleria, d'oci nocturn, taxistes,... en coordinació
amb els consells insulars competents amb igualtat i violències
masclistes.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a tenir en compte la insularitat, a partir del percentatge del 4%
amb criteris de paritat establerts a la Conferència Sectorial del
2018 i adeqüi la partida aportada a les Illes Balears per garantir
que l'atenció a les dones víctimes de violència sexual sigui amb
els mateixos criteris que a la resta de l'Estat.

relatives a aparcaments de l'IBAVI a diversos municipis de
les Illes Balears.
L’IBAVI disposa d’aparcaments als següents municipis:
Andratx 5, Artà 25, Binissalem 2, Campanet 3, Campos 18,
Capdepera 34, Cala Rajada 25, Fornalutx 14, Inca 123,
Manacor 33, Lloseta 31, Palma, 904, Sa Pobla 44, Santa
Margalida 35, Marratxí 27, Petra 1, Sineu 3, Sóller 1, Eivissa
23, Sant Antoni de Portmany 49.
Mallorca
Municipi
Andratx
Artà
Binissalem
Campanet
Campos
Capdepera

Fornalutx
Inca

Manacor
Lloseta
Sa Pobla

Palma, a 10 de maig de 2021
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Santa Margalida

Marratxí
Petra
Sineu
Sóller
Palma

Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 5235/19, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dietes dels membres de Serveis Ferroviaris de
Mallorca (SFM).
Les darreres dietes a membres del Consell d’Administració
es pagaren en el mes de març de 2016. A partir d’aquesta data,
no s’ha incorregut més en aquest concepte de despesa.
Palma, 23 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Eivissa
Eivissa

Promoció

Total places
sense adjudicar
9H Andratx
0
48H Artà
24
15H Binissalem
0
4H Campanet
0
12H Campos
0
6H Campos
0
13H Capdepera
6
11H Capdepera
4
7 Cala Rajada
8
20H Fornalutx
2
14H Inca I
1
58H Inca
1
77H Inca
35
20H Manacor
2
48H Manacor
0
16H Lloseta
0
36H Lloseta
1
19H Sa Pobla
1
26H Sa Pobla
5
8H Sa Pobla
7
17H Santa Margalida
-Ordines
2
17H Santa Margalida
-Clavell
0
33H Marratxí
0
13H Petra
0
15H Sineu
0
11H Sóller
0
56H Manuel Azaña
0
50H Vivero (lloguer)
29
50H Vivero (CV)
21
466H
0
30H Son Gibert
6
42H Es Pil·larí
24
36H Es Pil·larí
10
14H Son Fangos
14
75H Son Gibert
6
72H Son Gibert
72
70H Son Gibert
93
232H Son Gibert
45
104H Tomàs Rullán
23

23H Es Putxet
25H Sant Antoni
de Portmany

Ordre de Publicació
B)
A les Preguntes RGE núm. 9047 a 9066/20, del diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,

Palma, 12 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

0
23
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Ordre de Publicació
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suport educatiu, aquests professionals formaran part de les
unitats d’orientació.

C)
A les Preguntes RGE núm. 13852 i 13853/20, de la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a barracons a centres
educatius a principi dels cursos 2020-2021 i 2019-2020.

•

Els equips especialitzats d’alta intensitat d’intervenció
educativa per a l’atenció a alumnes amb necessitats
específiques de suport educatiu:
1. Equip d’Alteració del Comportament (EAC).
2. Equip per a l’Avaluació i Intervenció dels Dificultats
Socials i de la Comunicació i dels Trastorns del
Neurodesenvolupament (EADISOC).
3. Equip per a la Intervenció amb l’Alumnat amb
Dificultats Visuals (EADIVI).
4. Equip de Comunicació, Llenguatge i Aprenentatge
(ECLA).

•

Les unitats volants d’atenció a la inclusió (UVAI) i la unitat
volant d’ajuts tècnics (UVAT) que atenen alumnes amb
necessitats educatives especials derivades de les
discapacitats o trastorns següents:
1. Discapacitat sensorial auditiva (DSA).
2. Discapacitat intel·lectual per alteracions cromosòmiques
o per malalties rares (DI).
3. Discapacitat motòrica que requereix suport a
l’autonomia i a l’aprenentatge, als sistemes augmentatius i
alternatius de la comunicació, d’accés a l’ordinador i a
l’entorn escolar (UVAT).
4. Trastorn de l’espectre autista (TEA).

•

Les famílies: és bàsica una informació, col·laboració i
participació de les famílies en la dinàmica dels centres.

•

Personal no docent del centre, si hi ha personal
administratiu, de consergeria o de neteja també han de
conèixer i participar del projecte del centre.

Aquest curs hi ha 23 aules modulars en els centres educatius
de les Illes Balears. El curs passat n’hi havia 96.
Palma, 23 d’abril de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 14101/20, de la diputada
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a falta d'ATE, suport especial per a
nins amb necessitats especials en els centres educatius
sostinguts amb fons públics.
La inclusió educativa és un principi fonamental per a la
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca amb la finalitat
d’atendre a la diversitat de les necessitats de tot l’alumnat.
A l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 22 de
maig de 2019 per la qual es regula el funcionament dels serveis
d’orientació educativa, social i professional de les Illes Balears,
es detalla el model d’orientació educativa, social i professional
que es duu a terme en totes les etapes educatives amb una
intervenció des dels propis centres de manera coordinada amb
els diferents professionals que hi intervenen.
Per tant, per a una vertadera inclusió és imprescindible la
implicació de tots els membres de la Comunitat Educativa
(docents, famílies, alumnes i altres professionals).
En el centre:
•

•

•
•

L’equip directiu ha d’organitzar els espais i els horaris i
marcar la pedagogia i metodologia del centre tenint en com
a principi bàsic la inclusió.
El tutor és qui més temps dedica a l’alumnat del seu grup
classe. El descens de ràtios és un factor molt positiu a tenir
en compte per atendre la diversitat.
La resta de docents que intervenen a l’aula han de conèixer
la diversitat de cada aula.
L’equip de suport està format per l’orientador (orienta i
coordina alhora d’establir mesures d’atenció a la diversitat,
de promoure pràctiques inclusives i de millorar la
convivència, la innovació educativa i l’acció tutorial), la
mestra de suport educatiu (PT), la mestra d’audició i
llenguatge (AL), la mestra d’atenció a la diversitat (AD) i
els professors/es tècnics de serveis a la comunitat (PTSC)
o educadors socials.

En alguns casos, el centre pot comptar (amb auxiliars
tècnics educatius (ATE), fisioterapeutes, intèrprets de llengua
de signes (ILS) o altres professionals que pogués necessitar
l’alumnat d’acord amb les seves necessitats específiques de

Només amb la implicació de tots i totes i amb un canvi de
mirada de l’aprenentatge i l’educació, ja que tots i cada un dels
nostres infants són únics, podrem aconseguir una vertadera
inclusió.
Durant la passada legislatura i el que duim d’aquesta, s’han
incrementat les dotacions de personal als centres, quant a major
nombre de docents i, també concretament, més nombre
d’orientadors, mestres de suport (PT i AL), ATE, equips
específics, UVAI... i s’ha potenciat la formació permanent dels
nostres docents i professionals quant a la inclusió i atenció a la
diversitat.
A continuació s’indica el repartiment de personal d’atenció
a la diversitat per illes, així com la quota addicional
incorporada gràcies al programa PROA+ del Govern
d’Espanya.
En qualsevol cas, en el cas dels ATE no s’ha produït cap
reubicació.
Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

Orientadors/es

132

20,5

PT+AL+AD

880

131,5

179,5

14

ATE

211 dotats
3 vacants

25

53

3

26,5
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Ordre de Publicació

4

G)
Educadors/es
Socials

18+1 coor.

2

5

PT PROA+

11

2

1

AL PROA+

7

0,5

2,5

Augment hores
de suport
centres
concertats
PROA+

15 centres

2 centres

2 centres

PTSC PROA+
(públics i
concertats)

17

2

5

1

1

Palma, 30 d’abril de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
E)
A les Preguntes RGE núm. 15365 a 15368/20, del
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a rehabilitació d'habitatge lliure per
destinar-ho a lloguer social a Eivissa, Formentera,
Mallorca i Menorca.
El programa de rehabilitació d’habitatge lliure per
destinar-lo a lloguer social està donat de baixa des de l’any
2019 per no donar els resultats esperats i, per tant, durant l’any
2020, no se n’ha fet difusió ni s’ha registrat cap sol·licitud per
acollir-se a l’esmentat programa a cap de les quatre illes. Des
de l’IBAVI es treballa per ampliar el parc públic d’habitatge
social per altres vies: Obra nova, per cessió obligatòria
temporal de grans tenidors, per l’exercici del dret de tempteig
i retracte i el programa Cohabita. El parc actual és de 1.806
habitatges i l’objectiu és incrementar-lo com a mínim en 1.118
habitatges més dins d’aquesta legislatura.
Palma, 20 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
F)
A les Preguntes RGE núm. 15369 a 15372/20, del
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a rehabilitació d'habitatges públics a
Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca.

•
•

Iniciades i lliurades l’any 2020 (rehabilitació):
Mallorca (Palma): 7 habitatges a Son Pontivic.
Menorca: 4 habitatges SFM Maó.
Palma, 21 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

A la Pregunta RGE núm. 16147/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuacions realitzades des de la
Conselleria d'Afers Socials davant la COVID-19 envers les
instal·lacions, material i personal de les residències, centres
de dia i serveis de la qual n'és titular el GOIB, d'acord amb
el pla de xoc/contingència.
Tots els centres: Adquisició d’EPI, reforç del personal (més
de 100 contractes nous), sectorització del centre, desinfecció
del centre, formació del personal, cartelleria específica.
Residència i Centre de dia Son Güells
La Residència i Centre de dia Son Güells ha patit un únic
cas positiu de la COVID-19 entre les persones usuàries de la
residència, un altre al centre de dia i 7 entre les persones
treballadores. Actualment no hi ha ningú en estudi, confirmat
ni amb símptomes compatibles.
S’ha reobert del centre per a visites de familiars, es realitzen
sortides terapèutiques amb les persones usuàries i el centre de
dia va reprendre el servei dia 15 de febrer.
Des del principi de març de 2020 s’han executat distintes
actuacions amb la finalitat de protegir la salut i la vida de les
persones usuàries, les quals han estat conforme la situació
sanitària i la normativa exigible per les autoritats competents.
En 2020 es va contractar un total de 16 persones per a
reforçar la plantilla i així complir amb el pla de contingència
elaborat per la direcció del centre i aprovat per les autoritats
sanitàries. El pla de contingència té com a principal objectiu la
sectorització del centre per a reduir al mínim possible els
contactes estrets entre professionals, entre persones usuàries i
entre ambdós, de manera que si es detecta un brot en el centre,
afecti al menor nombre de persones possible.
El centre de dia i la residència s’han establert com unitats
completament diferenciades amb personal propi, instal·lacions
pròpies i accessos independents. L’aïllament de les persones
usuàries per a protegir la seva salut ha fet que la comunicació
amb els seus familiars i persones properes es converteixi en una
de les principals necessitats, per la qual cosa s’han establert
diferents canals de comunicació per connectar les persones
usuàries amb l’exterior en moments de confinament, així com
per informar de la situació de la residència i de les persones
usuàries en tot moment.
Des de finals del 2020 el Servei de Salut realitza cribratges
de proves PCR de manera periòdica en funció de la situació del
centre, davant un brot obert per als professionals la periodicitat
de proves és setmanal i davant un brot tancat és quinzenal. Per
als usuaris i usuàries és mensual, tot això amb l’objectiu d’aïllar
possibles casos el més aviat possible i disminuir el risc de
transmissió del SARS-CoV-2.
Residència i Centre de dia Can Raspalls
Durant l’any passat el repte més important s’ha situat en fer
front a la pandèmia mundial de la COVID-19, que ha afectat
especialment les persones més vulnerables.
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Fins el mes d’agost no hi va haver cap personal positiva al
centre (del total de 140 professionals i 110 usuaris de mitjana)
i des de llavors i fins a finals d’any el total de persones
afectades han estat:
- Persones residents positives: 1
- Persones usuàries d’habitatges supervisats positives: 0
- Professionals positius: 13 (2 ingressos hospitalaris lleus)
- Persones usuàries de centres de dia positives: 1
Durant els mesos més difícils de l’estat d’alarma sanitària
es varem dur a terme les actuacions següents:
• Contractar personal addicional per a fer front a les baixes
del personal i reforçar serveis estratègics (personal cuidador
i neteja): 9 cuidadores, 8 netejadores i 4 treballadors
d’altres categories (tècnics i cuina).
• Compra material d’EPI: mascaretes quirúrgiques, FFP2 i
FFP3, guants, bates impermeables, ulleres de protecció,
pantalles facials, solucions hidroalcohòliques, termòmetres
sense contacte, sistema de fitxatge facial, material
desinfectant específic efectiu contra virus, mampares de
protecció individual i pulsioxímetres.
• Disseny d’un pla de contingències del centre.
• Desinfecció del centre.
• Establiment de control de contagis mitjançant la realització
de PCR cada setmana des del mes d’octubre en cas de
trobar positius i quinzenals si no surten positius.
• Formació específica de prevenció COVID, com fer front a
la pandèmia i la utilització correcta d’EPI.
• Recollida de consentiments informats de la vacuna
COVID-19 per a persones residents i professionals.
• Participació activa a l’enquesta diària de comunicació de
casos sospitosos i confirmats entre persones residents i
professionals per tal d’informar les autoritats.
• Establiment de reunions i formació per videoconferència.
• Coordinació amb les infermeres gestores de casos de
l’hospital de referència per tal de millorar la pràctica
assistencial en cas de positius.
• Coordinació amb el centre UVAC Eivissa per al seguiment
de casos i gestions de PCR.
Residència i Centre de dia Can Blai
La Residència i Centre de dia Can Blai ha acumulat 8 casos
positius de COVID-19 entre les persones usuàries de la
residència: 7 casos positius entre usuaris/àries del centre de dia
i 19 casos positius entre el personal treballador, dels quals una
persona continua en actiu.
S’ha produït la mort de 4 persones usuàries de la residència
durant la primera ona de la pandèmia i d’una usuària del centre
de dia durant la segona ona.
Des de principi de març de 2020 s’han executat distintes
actuacions amb la finalitat de protegir la salut i la vida de les
persones usuàries, les quals han estat conforme al situació
sanitària i la normativa aplicable per les autoritats sanitàries.
En 2020 es va contractar un total de 21 persones per a
reforçar la plantilla i així complir amb el pla de contingència
elaborat per la direcció del centre i aprovat per les autoritats
sanitàries. El pla de contingència té com a objectiu principal la
sectorització del centre per a reduir al mínim possible els
contactes estrets entre professionals, entre persones usuàries i
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entre ambdós, de manera que si es detecta un brot en el centre
afecti al menor nombre de persones possible.
El centre de dia i la residència s’han establert com a unitats
completament diferenciades amb personal propi, instal·lacions
pròpies i accessos independents. L’aïllament d’usuaris i
usuàries per a protegir la seva salut ha fet que la comunicació
amb els seus familiars i persones properes es converteixi en una
de les principals necessitats, per la qual cosa s’han establert
diferents canals de comunicació per connectar les persones
usuàries amb l’exterior en moments de confinament, així com
per informar de la situació de la residència i de les persones
usuàries en tot moment.
Des de finals del 2020 el Servei de Salut realitza cribratges
de proves PCR de manera periòdica en funció de la situació del
centre, davant un brot obert per als professionals la periodicitat
de proves és setmanal i davant un brot tancat és quinzenal. Per
als usuaris i usuàries és mensual, tot això amb l’objectiu d’aïllar
possibles casos el més aviat possible i disminuir el risc de
transmissió del SARS-CoV-2.
Residència i Centre de dia Sa Serra
Les actuacions que s’han dut a terme enfront la pandèmia de
la COVID-19 són les següents:
• Sectorització del centre en 5 grups bombolla d’entre 15 i 20
persones residents.
• Personal específic per als grups esmentats.
• Centre amb 4 zones diferenciades:
Verd: sense contacte estret ni símptomes.
Groc: sense símptomes però amb contacte estret.
Taronja: sense símptomes.
Vermell: positius.
• Cartelleria COVID específica per a aquestes zones
diferenciades.
• Dispensadors de solució hidroalcohòlica per a tot el centre
(cada 6 habitacions, en cada espai comú, etc.).
• Purificadors d’aire per a espais comuns (8 en tot el centre).
• Estores per a desinfectar el calçat en les entrades al centre.
• Visites de familiars d’1 hora per part d’un únic familiar
diverses vegades a la setmana, si és procedent (sense
contacte físic, amb 2 metres de distància i mampara de
metacrilat.
• Cridades a familiars com a mínim una vegada a la setmana.
• Registre d’entrades i sortides de personal aliè (visites) amb
registre de temperatura i qüestionari de responsabilitat.
• Es calculen 4 metres quadrats per persona per tal de
mesurar l’ocupació màxima dels espais comuns.
• Control d’estoc d’EPI.
• Ús de mascareta FFP2 amb i sense brot.
• Ús de mascareta quirúrgica per a les persones residents que
la toleren.
• Personal de reforç COVID: 15 persones al llarg de 2020 i
10 al 2021, principalment personal TAS i de neteja.
Palma, 30 de març de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez
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H)
A la Pregunta RGE núm. 18007/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a personal contractat/habilitat per a
funcions d'informació i vigilància, compliment de la
ciutadania de les mesures de prevenció COVID-19
establertes a les restriccions.
348 persones en total.
El pressupost total del projecte d’inversió és de
5.099.754,13€, dels quals 4.874.464,13€ són de despeses del
personal. La durada del projecte d’inversió és fins al 30 de
setembre de 2021, tot i que el contractes del personal són d’un
màxim de 6 mesos.

dels darrers anys ja que a l’any 2015 aquest equip de Govern
havia trobat una situació de centralització a Palma, Maó i
Eivissa de tota l’atenció. Les persones de Formentera no
s’atenien. Les que tenien alguna discapacitat havien de
traslladar-se de Formentera a Eivissa per demanar la seva
valoració. Ciutadella s’havia tancat durant la legislatura
2011-2015.
Amb l’entrada de les mesures de prevenció del risc de
contagis als espais laborals es va suspendre l’atenció
d’informació presencial al municipi de Ciutadella. Les
condicions de l’oficina no compleix amb els protocols de
prevenció, la sala d’espera que s’utilitza perquè els ciutadans
i ciutadanes esperin a ser atesos no compleix les mesures i les
distàncies requerides.
Palma, 12 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Els coordinadors de zona són treballadors socials o
educadors socials, que s’han seleccionat a través de les borses
d’interins del Govern.
Els informadors són personal laboral que s’ha seleccionat
a través del SOIB amb els següents perfils: integradors socials,
animadors socioculturals, guies i informadors turístics, tècnic
superior d’educació infantil i persones amb certificat de
professionalitat nivell 3.
Els mediadors-intèrprets són personal laboral que s’ha
seleccionat a través del SOIB amb el requisit d’acreditar els
idiomes requerits pel projecte (anglès, francès, àrab i wòlof).

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 18046/20, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a atenció presencial al municipi de
Ciutadella per part del Govern de les Illes Balears (3).
Quan les autoritats sanitàries aconsellin reprendre el ritme
normal i previ a les condicions exigides actualment, es podrà
facilitar l’atenció individual de manera presencial a Ciutadella.

La distribució de personal s’ha fet d’acord amb les zones
bàsiques de salut i la densitat de població (cada ZBS és una
unitat de treball i segons el nombre d’habitants assignats hi ha
un o dos equips d’informadors).
- Mallorca: 3 coordinadors d’illa, 41 coordinadors de zona,
173 informadors, 10 mediadors, 57 informadors IBANAT.
- Menorca: 1 coordinador d’illa, 4 coordinadors de zona, 16
informadors, 6 informadors IBANAT.
- Eivissa: 1 coordinador d’illa, 4 coordinadors de zona, 20
informadors, 1 mediador, 5 informadors IBANAT.
- Formentera: 1 coordinador d’illa, 3 informadors, 2
informadors IBANAT.
Els informadors de medi natural han estat contractats per
l’IBANAT a partir dels seus borsins de treballadors forestals.
Palma, 20 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 18045/20, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a atenció presencial al municipi de
Ciutadella per part del Govern de les Illes Balears (2).
La Conselleria d’Afers Socials actualment compta amb
oficines d’informació a Palma, Manacor i Inca a l’illa de
Mallorca; Maó a l’illa de Menorca; Eivissa a l’illa d’Eivissa i
a Formentera al centre de dia. Aquest desplegament és recent

Palma, 12 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
K)
A les Preguntes RGE núm. 18047 i 18048/20, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a atenció presencial al
municipi de Ciutadella per part del Govern de les Illes
Balears (4 i 5).
El Servei d’Informació i registre atén persones amb
necessitats de registrar documentació i de rebre alguna
informació o assessorament respecte a drets o serveis socials.
La tramitació d’expedients es vinculen a determinats serveis
o exercici de drets. En concret, les sol·licituds de dependència
es poden informar i registrar a l’oficina de Ciutadella o a la de
qualsevol ajuntament. El tràmit de l’expedient de dependència
transcorre i es dur a terme al domicili de cada persona
dependent.
Per tant, les sol·licituds de dependència es registren per
municipi de residència de la persona, cosa que pot permetre
aproximar-nos al volum de quants ho han fet a l’oficina del
Govern de Ciutadella, però només com a aproximació, ja que
també inclou totes les sol·licituds presentades a qualsevol altre
registre públic (d’altres conselleries, d’ajuntaments, a la nostra
oficina de Maó...)
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El volum de persones ateses a les oficines de Ciutadella
durant el 2019 és de 1715 persones en tots els conceptes, siguin
la de demanda d’informació puntual, tramitació d’expedients,
registre de documentació pròpia o d’altra administració...
Palma, 12 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 14/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a activitat 20 anys de Cooperació
Internacional al desenvolupament a les Illes Balears.
El mes de juny de 2020 es va remetre una carta a tots els
membres del Consell de Cooperació i a tots els agents de
cooperació de les Illes per explicar que l’acte principal de la
commemoració quedava anul·lat.
El mes de gener de 2021, veient que la situació sanitària
demanava continuar amb les mesures de prevenció, es va
remetre una nova carta a les mateixes persones explicant que,
atès que l’any de commemoració havia estat el 2019 i que en
acabar la situació de pandèmia estaríem més a prop del 25è
aniversari que no del 20è, s’optava per ajornar les celebracions
a 2024 i commemorar així els vint-i-cinc anys de la Direcció
General de Cooperació.
Palma, 20 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 1107/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a pla d'actuació de la Conselleria de
Salut i Consum davant el greu augment de la demora per
a intervencions quirúrgiques programades.
El pla d’actuació és retornar a l’activitat habitual, exercint
l’activitat extraordinària sempre que sigui possible i fent
concertacions externes amb la sanitat privada, per agilitzar les
llistes d’espera.
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Ordre de Publicació

N)
A la Pregunta RGE núm. 1125/21, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a tràmits realotzats per cedir els 764
habitatges actuals del registre d'habitatges buits de grans
tenidors a famílies inscrites a les llistes de sol·licitud
d'habitatge social.
Cal indicar que al Registre s’incorporen tots els habitatges
desocupats durant més de 2 anys i que siguin de titularitat de
grans tenidors d’habitatge, però això inclou propietats que no
són susceptibles de destinar-se a lloguer social per no
adequar-se a la tipologia d’habitatge plurifamiliar, amb unes
mides equivalents als HPO i en condicions equivalents.
Els habitatges desocupats de grans tenidors inscrits al
Registre només poden destinar-se a lloguer social una vegada
que s’hagi fet efectiva la seva expropiació temporal d’ús,
d’acord amb el Decret 36/2019 i tot el procediment previst a la
Llei d’Expropiació Forçosa i el Reglament que la desenvolupa.
En aquests moments està en marxa un primer expedient
d’expropiació sobre 56 d’aquests habitatges. Una vegada que
es disposi de la possessió d’aquests habitatges passaran a ser
gestionats per part de l’IBAVI, d’acord amb els seus criteris
d’adjudicació.
Palma, 13 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 1181/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a criteris de distribució de les vacunes
contra la COVID-19 entre les diferents autonomies.
Els criteris del Govern de l’Estat per distribuir les vacunes
contra la COVID-19 entre les diferents autonomies, es poden
trobar a l’Estratègia de vacunació de la COVID-19
desenvolupada pel Ministeri de Salut i que es pot consultar
(així com les seves actualitzacions) a la següent direcció:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm
Palma, 30 d’abril de 2021
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Palma, 19 d’abril de 2021
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 1190/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a servei d'ambulàncies de trasllat i
urgències del 061 a Eivissa a la tercera ona COVID-19 (1).
Des del Servei de Salut vetllem sempre per valorar
possibles millores en el nostre servei a la ciutadania i que
aquestes siguin el més eficients possibles. Per això, després
d’analitzar les necessitats de l’illa d’Eivissa juntament amb la
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gerència d’ASEF i del 061, es va acordar augmentar en 12
hores la SVA a Santa Eulària. Estam convençuts que aquest
augment repercutirà en millorar el funcionament a tota l’illa.
Serà efectiu a partir del 19 d’abril de 2021.

Municipi

Sol·licituds

Revisions

Suma

Alaior

7

5

12

Es Castell

17

19

27

Ciutadella de
Menorca

35

25

60

Ferreries

2

2

4

Ordre de Publicació

Maó

29

21

50

A la Pregunta RGE núm. 1315/21, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
grau d'execució del pressupost d'ABAQUA l'any 2020.

Es Mercadal

4

2

6

Es Migjorn Gran

7

2

9

Sant Lluís

6

2

8

Total

107

69

176

Palma, 19 d’abril de 2021
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Q)

El grau d’execució va ser del 87,17%.
Obres executades:
• Conducció Maria de la Salut-Petra.
• Tractament llots Edar Muro-Santa Margalida.
• Substitució col·lector Santandria (Ciutadella).
• Obres Idam Formentera.
• Obres Idam Ciutadella.
• Remodelació Edar Porreres.
• Obres dessaladora Eivissa i Sant Antoni.
• Obres dipòsit Idam Santa Eulària.
Palma, 19 d’abril de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació

Palma, 12 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 1379/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a llista d'espera per a la valoració de les peticions
de reconeixement a la dependència de Menorca.
A dia 31/03/21 es troben pendents de valoració 107
sol·licituds i 69 de valoració de grau:

R)
A la Pregunta RGE núm. 1354/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a protocol de vacunació COVID-19 a
les Illes Balears (2).
En el cas de les residències la Direcció de centre és qui
determina, assigna i comprova la inclusió en els llistats de
programació de vacunació, de cada persona, segons els grups.
Els responsables dels centres fan signar un consentiment
informat, envien els llistats de persones a vacunar i des de
febrer lliuren una declaració responsable que tota la informació
enviada és verídica.
Palma, 19 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Municipi

Sol·licituds

Revisions

Suma

Alaior

7

5

12

Es Castell

17

10

27

Ciutadella de
Menorca

35

25

60

Ferreries

2

2

4

Maó

29

21

50

Es Mercadal

4

2

6

Es Migjorn Gran

7

2

9

Sant Lluís

6

2

8

Total

107

69

176

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 1378/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a peticions de reconeixement a la dependència a
Menorca pendents de valoració per la Conselleria
d'Assumptes Socials.
A dia 31/03/21 es troben pendents de valoració 107
sol·licituds i 69 de valoració de grau:

Palma, 14 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez
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Ordre de Publicació
U)

5795

Es Migjorn Gran

14

4

18

Sant Lluís

42

22

64

Total

588

411

999

A la Pregunta RGE núm. 1380/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a expedients de reconeixement a la dependència a
Menorca tramitats per la Conselleria d'Assumptes Socials
durant el 2020.

Palma, 14 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Entre dia 01/01/20 i dia 31/12/20 es varen enregistrar un
total de 494 sol·licituds de valoració de la situació de
dependència i es varen enregistrar un total de 314 sol·licituds
de revisió de grau:

Ordre de Publicació
W)
A la Pregunta RGE núm. 1382/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a llista d'espera a Menorca de les peticions de
reconeixement a la dependència.

Municipi

Sol·licituds

Revisions

Suma

Alaior

49

27

76

Es Castell

43

21

64

Ciutadella de
Menorca

154

130

284

Ferreries

14

18

32

Municipi

Sol·licituds

Revisions

Suma

Maó

178

92

270

Alaior

7

5

12

Es Mercadal

17

9

26

Es Castell

17

10

27

Es Migjorn Gran

12

4

16

35

25

60

Sant Lluís

27

13

40

Ciutadella de
Menorca

Total

494

314

808

Ferreries

2

2

4

Maó

29

21

50

Es Mercadal

4

2

6

Es Migjorn Gran

7

2

9

Sant Lluís

6

2

8

Total

107

69

176

Palma, 14 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

A dia 31/03/21 es troben pendents de valoració 107
sol·licituds i 69 revisions de grau:

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 1381/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a expedients de reconeixement a la dependència a
Menorca tramitats per la Conselleria d'Assumptes Socials
durant el 2019.
Entre dia 01/01/19 i dia 31/12/19 es varen enregistrar un
total de 558 sol·licituds de valoració de la situació de
dependència i es varen enregistrar un total de 411 sol·licituds
de revisió de grau:
Municipi

Sol·licituds

Revisions

Suma

Alaior

56

35

91

Es Castell

52

17

69

Ciutadella de
Menorca

189

193

382

Ferreries

29

12

41

Maó

186

114

300

Es Mercadal

20

14

34

Palma, 14 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 1383/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a termini entre la valoració del reconeixement a la
dependència a Menorca i el pagament de la prestació
econòmica.
Totes les prestacions del sistema d’atenció a la dependència
requereixen, a més a més del reconeixement de la situació de
dependència, que ve determinat per la valoració, la negociació
del Pla Individual d’Atenció (PIA).
No totes les persones volen la prestació econòmica per
cures a l’entorn familiar (PECEF).
Entre la signatura del PIA i el cobrament efectiu de la
prestació es necessari realitzar varis tràmits administratius,
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entre d’ells: tenir el compromís cuidador, el document de dades
bancàries, la determinació de la capacitat econòmica de la
persona dependent...
Per accedir a la PECEF no existeix llista d’espera. La
personal que compleix els requisits, i una vegada realitzats els
càlculs econòmics, s’incorpora a la nòmina del mes.
Actualment a l’illa de Menorca 1,877 persones reben la
PECEF amb una import mensual de 431.785,01€

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 1384/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a motiu del retard de la tramitació i la resolució de
les peticions de reconeixement de la dependència a
Menorca.
Actualment no existeix un retard significatiu en la valoració
de la situació de dependència a l’illa de Menorca i es
compleixen els terminis establerts a la llei.

Municipi

Perceptors
PECEF

Despesa PECEF

Alaior

187

44.556,29€

Es Castell

176

39.603,83€

Ciutadella de
Menorca

621

142.159,79€

Z)

Ferreries

92

21.074,53€

Maó

589

135.840,56€

A la Pregunta RGE núm. 1385/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a equip que s'encarrega a Menorca de gestionar i
tramitar les sol·licituds de reconeixement a la dependència.

Es Mercadal

75

17.904,63€

Es Migjorn Gran

38

8.220,09€

Sant Lluís

99

21.425,29€

Total

1.877

431.785.01€

Palma, 14 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació

La mitjana de dies d’espera entre la data de la valoració i la
importància a nòmina és el següent:
2020
Municipi

Tr. 1

Tr. 2

Alaior

220

Es Castell

2021
Tr. 3

Tr. 4

Tr. 1

164

47

63

55

182

109

86

116

84

Ciutadella
de
Menorca

195

118

72

112

86

Ferreries

204

152

41

38

47

Maó

253

184

142

82

90

Es
Mercadal

197

134

55

53

Es Migjorn
Gran

206

231

42

86

43

Sant Lluís

240

152

238

48

57

Palma, 14 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

La tasca administrativa de gravació de les sol·licituds de
reconeixement de la situació de dependència la realitzen per
totes les illes 4 auxiliars, 2 administratius gestionen els
requeriments i una persona dona suport amb la digitalització de
documents.
La tasca de citació a Menorca la realitza una administrativa.
La tasca de valoració a Menorca la realitzen dos valoradors.
La comissió de valoració la formen 3 persones per totes les
illes, segons la resolució del director general de Dependència
per la qual es crea la Comissió de Valoració per a la Declaració
de la Situació de Dependència i es deleguen les competències
de l’Equip Tècnic de Valoració per a la Declaració de la
Situació de Dependència (BOIB núm. 177, de 3 de desembre
de 2015).
L’equip tècnic de valoració el forment un total de 20
persones per totes les illes, segons la resolució de la consellera
d’Afers Socials, Promoció i Immigració de 18 d’octubre de
2010 per la qual es crea l’Equip Tècnic de Valoració per a la
Declaració de la Situació de Dependència i es revoca la
resolució de 7 de setembre de 2007 modificada per la resolució
de 27 de novembre de 2008 (BOIB núm. 158, de 30 d’octubre
de 2010).
L’equip que emet les resolucions esta compost per 3
persones (cap de servei, de secció i negociat) i dos
administratius per totes les illes.
Palma, 14 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez
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Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 1386/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dotació de l'equip que s'encarrega a Menorca de
gestionar i tramitar les sol·licituds de reconeixement a la
dependència.
En aquests moments sí.
La tasca administrativa de gravació de les sol·licituds de
reconeixement de la situació de dependència la realitzen per
totes les illes 4 auxiliars. 2 administratius gestionen els
requeriment i una persona dona suport amb la digitalització de
documents. La tasca de citació a Menorca la realitza una
administrativa.
La tasca de valoració a Menorca la realitzen dos valoradors.
La comissió de valoració la formen 3 persones per totes les
illes, segons la resolució del director general de Dependència
per la qual cosa es crea la Comissió de Valoració per a la
Declaració de la Situació de Dependència i es deleguen les
competències de l’Equip Tècnic de Valoració per a la
Declaració de la Situació de Dependència (BOIB núm. 177, de
dia 3 de desembre de 2015). L’equip tècnic de valoració el
formen un total de 20 persones per totes les illes, segons la
resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració de 18 d’octubre de 2010, per la qual cosa es crea
l’Equip Tècnic de Valoració per a la Declaració de la Situació
de Dependència i es revoca la Resolució de dia 7 de setembre
de 2007 modificada per la Resolució de 27 de novembre de
2008 (BOIB núm. 158, de 30 d’octubre de 2010).
L’equip que emet les resolucions està compost per 3
persones (cap de servei, de secció i negociat) i dos
administratius per totes les illes.
Palma, 27 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 1387/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ampliació de l'equip que s'encarrega a Menorca
de gestionar i tramitar les sol·licitud de reconeixement a la
dependència.
En aquests moments no, ja que les places estan cobertes i no
hi ha cap retard considerable.
La tasca administrativa de gravació de les sol·licituds de
reconeixement de la situació de dependència la realitzen per
totes les illes 4 auxiliars. 2 administratius gestionen els
requeriment i una persona dona suport amb la digitalització de
documents. La tasca de citació a Menorca la realitza una
administrativa.
La tasca de valoració a Menorca la realitzen dos valoradors.
La comissió de valoració la formen 3 persones per totes les
illes, segons la resolució del director general de Dependència
per la qual cosa es crea la Comissió de Valoració per a la
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Declaració de la Situació de Dependència i es deleguen les
competències de l’Equip Tècnic de Valoració per a la
Declaració de la Situació de Dependència (BOIB núm. 177, de
dia 3 de desembre de 2015). L’equip tècnic de valoració el
formen un total de 20 persones per totes les illes, segons la
resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració de 18 d’octubre de 2010, per la qual cosa es crea
l’Equip Tècnic de Valoració per a la Declaració de la Situació
de Dependència i es revoca la Resolució de dia 7 de setembre
de 2007 modificada per la Resolució de 27 de novembre de
2008 (BOIB núm. 158, de 30 d’octubre de 2010).
L’equip que emet les resolucions està compost per 3
persones (cap de servei, de secció i negociat) i dos
administratius per totes les illes.
Palma, 27 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AC)
A les Preguntes RGE núm. 1441 i 1442/21, del diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a compliment de la Proposició no de llei RGE
núm. 8791/20 (I i II).
Tots els romanents de l’any 2020 que es varen poder
incorporar al pressupost 2021 s’han utilitzat per augmentar la
principal partida de subvencions al teixit esportiu, la qual ha
augmentat un 15%.
Palma, 15 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 1500/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a ajudes a pacients amb discapacitat
i als seus familiars/acompanyants que han de desplaçar-se
a la Península per a tractament mèdics.
El Servei de Salut té una línia d’ajuda per als pacients i
familiars que, en un moment determinat, necessiten un
tractament fora de les Illes Balears, aquesta línia de la partida
pressupostària de trasllats i pernoctacions núm.
G/412B01/48604/00 és de 2.465.000€ i d’agències núm.
G/412B01/48605/00 2.500.000€.
Aquests pacients no es mesuren per tenir o no una
discapacitat sinó per la patologia mèdica i les seves necessitats
assistencials.
Palma, 19 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 1619/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a ajudes al sector cultural del llibre
per compensar el sobrecost de la insularitat.
L’IEB ha mantingut les convocatòries de subvenció pel
sector editorial augmentant la partida pressupostària l’any
2020.
S’ha assolit augmentar el nombre de possibles sol·licituds
per preceptor i els màxims anuals.
També s’ha prioritzat l’edició de llibres, ja que ha estat de
les poques activitats culturals que no s’han vist endarrerides per
la situació sanitària. Així, s’ha pogut compensar les
cancel·lacions de fires i la disminució de les vendes.
També s’han incorporat despeses subvencionals per
digitalització, proves de traducció i costs derivats de la
promoció digital.
Es va gestionar la col·laboració amb la Fundació Bit per
incloure les llibreries a la plataforma de comerç digital.
Les convocatòries del 2021 mantenen el pressupost assignat
a l’any 2020 i estem fent feina per prioritzar les despeses
d’edició i comercialització.
També revisarem els màxims subvencionables i els criteris
de puntuació per assegurar que les ajudes siguin el més
distributives possible i així assolir la sostenibilitat del sector
editorial.
Així mateix, inclourem una puntuació extraordinària pels
editors que presentin propostes editorials dels autors preceptors
de la convocatòria de Creació Literària (Narrativa i Poesia),
còmic i il·lustració i textos teatrals. D’aquesta manera
aconseguirem una estructura interrelacionada de les
convocatòries d’ajudes i potenciarem els mecanismes de
publicació dels creadors Balears.
Conseqüentment, els disseny interconnectat de les
subvencions de Creació i Edició fomentarà un sistema en
format acceleradora de la creació en llengua catalana i l’edició
de l’obra.
Palma, 6 d’abril de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 1936/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a informadors COVID (1).

•
•

Hi ha 348 persones en total distribuïts així:
Mallorca: 3 coordinadors d’illa, 41 coordinadors de zona,
173 informadors, 10 mediadors, 57 informadors IBANAT.
Menorca: 1 coordinador d’illa, 4 coordinadors de zona, 16
informadors, 6 informadors IBANAT.

•
•

Eivissa: 1 coordinador d’illa, 4 coordinadors de zona, 20
informadors, 1 mediador, 5 informadors IBANAT.
Formentera: 1 coordinador d’illa, 3 informadors, 2
informadors IBANAT.

Les ofertes laborals i convocatòries publicades per la DGFP
i el SOIB recullen els perfils requerits i les funcions. Les
condicions laborals estan estipulades als contractes i documents
de presa de possessió.
Els primers varen començar el 23 de desembre i hem tengut
incorporacions progressives fins al mes de març. Tots tenen
contracte de 6 mesos.
Palma, 20 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 1937/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a informadors COVID (2).
1. Els llocs de feina informador/informadora COVID foren
creats mitjançant un programa temporal de la Conselleria
d’Afers Socials i Esports. Per tant, es tracta de personal laboral
temporal. L’article 29 del conveni col·lectiu per al personal
laboral al servei de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears regula la selecció de personal laboral no
permanent. Aquest precepte indica que en cas d’exhauriment
o d’inexistència d’una borsa de treball es pot contractar
mitjançant oferta genèrica del Servei Públic d’Ocupació. Atès
que l’Administració de la CAIB no disposava de cap borsa per
poder proveir els llocs de feina informador/informadora
COVID, les persones foren seleccionades mitjançant ofertes
genèriques tramitades pel SOIB. Així mateix, en cas
d’exhauriment o inexistència de borses, l’article 4 del Decret
llei 6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials
urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-10 i de foment de la investigació sanitària, també
preveu la selecció de personal laboral temporal mitjançant
ofertes genèriques del SOIB per poder atendre l’emergència de
salut pública ocasionada per la COVID-19.
2. El pressupost total del projecte d’inversió és de
5.099.754,13€, dels quals 4.874.464,13€ són de despeses del
personal.
3. El personal informador s’ha contractat com a personal
laboral temporal del grup C, nivell 4 del vigent Conveni
col·lectiu per al personal laboral al servei de l’administració de
la CAIB. La retribució bruta total prevista per 6 mesos del
personal informador és de 12.761,23€ per persona.
Palma, 26 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez
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Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 4537/21, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera de
Salut i Consum, sobre el Pla de vacunació i la situació
actual de la COVID-19 a les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 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 de la consellera de Salut i Consum,
davant la Comissió de Salut, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 4728/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença de la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat sobre el nou pla especial per combatre el
risc d'inundacions (INUNBAL).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 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'Assumptes Institucionals i Generals
acordi la compareixença de la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

B)
Tramitació de preguntes amb sol·licitud de resposta oral
davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura per a les
preguntes amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm.
14012 a 14014 i 14149/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de maig de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4719/21,
presentat pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, i acorda, conformement amb
l'article177.4 del Reglament de la cambra, que les preguntes
esmentades, relatives a eliminació de l'ATE de l'escoleta Es
Pouet d'Alaior, a retallada en la contractació d'un dels assessors
lingüístics del programa British en el CEIP Sa Graduada de
Maó, a continuïtat del programa British al CEIP Sa Graduada
de Maó i a contractació de nous docents a l'illa de Menorca,
s'incloguin a l'ordre del dia de la primera sessió de la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura que se celebri, on rebran el
tractament de preguntes amb sol·licitud de resposta oral.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 14355/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de maig de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4543/21,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de la proposició node llei esmentada, relativa a renda social
garantia i ingrés mínim vital.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 4624/21.

D)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de maig de 2021, es dóna per assabentada de la substitució
de la pregunta esmentada, presentada per la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a prohibició d'entrar a Espanya als treballadors
procedents de Colòmbia, per la pregunta RGE núm. 4723/21,
relativa a denúncies sobre nous abusos sexuals a menors
tutelats.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de maig de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4545/21,
presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, i accepta la retirada de la proposició no de llei
esmentada, relativa a per un canvi d'ubicació de l'hotel COVID
a S'Arenal de Llucmajor.

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 14356/20.

Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

E)

H)

Tramitació de preguntes amb sol·licitud de resposta
escrita per a les preguntes amb sol·licitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 15365 a 15372/20.

Admissió de l'escrit RGE núm. 4709/21, del Govern de
les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 4/2021, de 3 de
maig, per impulsar i agilitzar la tramitació d'ajudes i altres
actuacions en matèria d'habitatge.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de maig de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4568/21,
presentat pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, i acorda que les preguntes esmentades,
relatives a rehabilitació d'habitatge lliure per destinar-lo a
lloguer social a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca
i a rehabilitació d'habitatges públics a Eivissa, a Formentera, a
Mallorca i a Menorca, es tramitin com a preguntes amb
sol·licitud de resposta per escrit.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de maig de 2021, havent estat publicat en el BOIB núm. 58,
de 4 de maig de 2021, el Decret llei 4/2021, de 3 de maig, per
impulsar i agilitzar la tramitació d'ajudes i altres actuacions en
matèria d'habitatge, acorda, conformement amb l’establert als
articles 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i 157
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, de preveure’n
el debat i la votació de totalitat per a la validació expressa pel
Ple del Parlament, en el termini improrrogable de trenta dies
subsegüents al de la promulgació.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

F)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 15777/20.
I)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de maig de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4569/21,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a realització de
proves PCR a tots els malalts que requereixin ingrés
hospitalari.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
G)
Tramitació davant el Ple i per urgència de la Proposició
no de llei RGE núm. 1660/21.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de maig de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4707/21,
presentat pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista
i MÉS per Mallorca, i acorda que la proposició no de llei
esmentada, relativa a mesures d'impuls per a la ciència a les
Illes Balears, es tramiti davant el Ple i pel procediment
d'urgència, atesa la urgent necessitat d'adoptar mesures d'impuls
per a la ciència.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Admissió de l'escrit RGE núm. 4768/21, del Govern de
les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 5/2021, de 7 de
maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de
desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el decret
llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de maig de 2021, havent estat publicat en el BOIB núm. 60,
de 8 de maig de 2021, el Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel
qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de
salut pública de les Illes Balears, i el decret llei 11/2020, de 10
de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic
per fer front als incompliments de les disposicions dictades per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, de
preveure’n el debat i la votació de totalitat per a la validació
expressa pel Ple del Parlament, en el termini improrrogable de
trenta dies subsegüents al de la promulgació.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
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 12 de maig de 2021 (en la qual es
trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:
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 finalització de l’estat d’alarma
i les mesures adoptades pel Govern de les Illes Balears i
acceptades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, així com 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, declara, per unanimitat
dels membres presents, en sessió de dia 12 de maig, que es
continuen produint circumstàncies d’àmbit general de caràcter
greu i extraordinari que poden impedir 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 en són 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.
En conseqüència, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears, per unanimitat, acorden 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 produeix efectes immediats i les mesures que
s’hi contenen es prorroguen fins a dia 22 de maig de 2021 o
amb anterioritat, en el cas que es modifiquin les mesures
adoptades pel Govern.
Palma, a 12 de maig de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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B)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
del Sr Antoni Sastre Vanrell. com a personal eventual
adscrit funcionalment al servei del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears.
La Sra. Catalina Pons Salom, portaveu del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, sol·licita el
nomenament del Sr. Antoni Sastre Vanrell, amb DNI núm.
******02X, com a personal eventual adscrit funcionalment al
servei del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, amb unes retribucions de 31.186,96€ anuals amb una
jornada a temps complet, mitjançant l’escrit RGE núm.
4814/2021, de 11 de maig de 2021.
La Sra. Catalina Pons Salom, portaveu del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, declara que
el Sr. Antoni Sastre Vanrell 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. Catalina Pons Salom, portaveu del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, declara,
mitjançant l’esmentat escrit, que el temps de dedicació del Sr.
Antoni Sastre Vanrell 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 del Sr. Antoni Sastre Vanrell, amb DNI
núm. ******02X, com a personal eventual adscrit
funcionalment al servei del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, amb efectes econòmics i administratius
des del 17 de maig de 2021 i amb unes retribucions
corresponents a 31.186,96€ anuals, modalitat C.
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
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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, 12 de maig de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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