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BOPIB núm. 103 -  28 de maig de 2021 5869

G) RGE núm. 5023/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a  sol·licituds de plaça als cursos de
l'IEB de català per a adults a Menorca. 5889

H) RGE núm. 5024/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a  persones sense plaça als cursos
de l'IEB de català per a adults a Menorca. 5889

I) RGE núm. 5025/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recursos humans de l'IEB dedicats
a la formació de llengua catalana per a la població adulta a Menorca. 5890

J) RGE núm. 5026/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grup de treball a l'àmbit de la
promoció de la política lingüística prevista a la Declaració de Palma. 5890

K) RGE núm. 5027/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions en matèria de política
lingüística que s'han dut a terme conjuntament amb la generalitat de Catalunya i la Generalitat valenciana. 5890

L) RGE núm. 5028/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grup de treball en l'àmbit de la
cultura popular i tradicional previst a la Declaració de Palma. 5890

M) RGE núm. 5029/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grup de treball en l'àmbit del
patrimoni previst a la Declaració de Palma. 5890

N) RGE núm. 5030/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament del thesaurus
d'inventari i documentació del patrimoni cultural previst a la Declaració de Palma. 5890

O) RGE núm. 5031/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a rutes i itineraris culturals que s'han
dut a terme conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i la Generalitat valenciana. 5891

P) RGE núm. 5032/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a itineràncies i/o coproduccions
d'exposicions temporals a museus i centres que s'han dut a terme conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i la Generalitat
valenciana. 5891

Q) RGE núm. 5033/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grup de treball a l'àmbit de
biblioteques previst a la Declaració de Palma. 5891

R) RGE núm. 5034/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament del catàleg comú
d'escriptors a les biblioteques previst a la Declaració de Palma. 5891

S) RGE núm. 5035/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions de foment del préstec
bibliotecari entre les biblioteques de les Illes Balears, el Principat de Catalunya i el País Valencià. 5891

T) RGE núm. 5036/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grup de treball a l'àmbit de les
indústries culturals en els sectors de la música i les arts visuals i escèniques previst a la Declaració de Palma. 5891

U) RGE núm. 5037/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació d'un catàleg de música en
viu previst a la Declaració de Palma. 5892

V) RGE núm. 5038/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grup de treball a l'àmbit de la
promoció de la creació literària i la indústria editorial previst a la Declaració de Palma. 5892

W) RGE núm. 5049/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reforç de personal
per a campanya de vacunació COVID-19 durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre de 2021. 5892

X) RGE núm. 5051/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del
primer acord de la proposició no de llei sobre "mesures de suport al producte local i de proximitat de Balears". 5892

Y) RGE núm. 5052/21 (rectificat amb l'escrit 5055/21), de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compliment del segon acord de la proposició no de llei sobre "mesures de suport al producte local i de proximitat
de Balears". 5892

Z) RGE núm. 5053/21 (rectificat amb l'escrit 5055/21), de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compliment del tercer acord de la proposició no de llei sobre "mesures de suport al producte local i de proximitat
de Balears". 5893
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AA) RGE núm. 5054/21 (rectificat amb l'escrit 5055/21), de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compliment del quart acord de la proposició no de llei sobre "mesures de suport al producte local i de proximitat
de Balears". 5893

AB) RGE núm. 5078/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a constitució dels clústers industrials de la moda i de l'alimentació i la seva ubicació a Inca. 5893

AC) RGE núm. 5079/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a ajudes per als campus d'estiu. 5893

AD) RGE núm. 5081/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a eliminació del servei de bus als pobles pels quals passa el tren. 5893

AE) RGE núm. 5082/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a petició de l'Ajuntament de Consell a l'IBISEC sobre reformes necessàries al CEIP Bartomeu Ordines de Consell. 5894

AF) RGE núm. 5083/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a ajudes als clubs que promocionaran les Illes Balears al Campionat d'Espanya de Bàsquet. 5894

AG) RGE núm. 5084/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la realització de plans d'inversions per a la construcció
d'equipaments esportius. 5894

AH) RGE núm. 5085/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la redacció del projecte per a un nou PAC a Artà. 5894

AI) RGE núm. 5086/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a les reparacions del centre de salut de Pere Garau a Palma.

5894

AJ) RGE núm. 5087/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la redacció del projecte bàsic i d'execució del segon PAC a
Manacor. 5894

AK) RGE núm. 5088/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a l'augment de la partida destinada a l'Institut d'Indústries Culturals.

5895

AL) RGE núm. 5089/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa als ajuts per a l'adquisició de maquinària moderna per part de la
indústria balear. 5895

AM) RGE núm. 5090/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a vals d'aparcament per incentivar el comerç de proximitat.

5895

AN) RGE núm. 5091/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a ajuts per bonificar els costos elèctrics de les explotacions agrícoles
i ramaderes. 5895

AO) RGE núm. 5092/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la millora del manteniment i la conservació dels vagons de Serveis
Ferroviaris de Mallorca. 5895

AP) RGE núm. 5093/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa al dret de tempteig i retracte sobre habitatges de protecció oficial
o concurs públic d'adquisició d'habitatges. 5895

AQ) RGE núm. 5094/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la reforma del Passeig Marítim de la Colònia de Sant Jordi a l'àrea
d'influència socioeconòmica del Parc de Cabrera. 5896

AR) RGE núm. 5095/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la planificació del transport escolar postobligatori. 5896
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AS) RGE núm. 5096/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la implantació de la formació dual en comerç. 5896

AT) RGE núm. 5097/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la contractació d'especialistes en educació especial als centres
educatius. 5896

AU) RGE núm. 5098/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa als ajuts a les escoles municipals de música. 5896

AV) RGE núm. 5099/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la contractació de professionals tècnics per atendre alumnes de
0-3 anys amb necessitats especials. 5897

AW) RGE núm. 5100/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la dotació de més recursos tecnològics als centres educatius.

5897

AX) RGE núm. 5101/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a l'ampliació de l'IES Llorenç Garcias i Font a Artà. 5897

AY) RGE núm. 5102/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a reforma del CEIP Son Juny a Sant Joan. 5897

AZ) RGE núm. 5103/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a l'estudi de viabilitat de la creació del Tribunal Administratiu de
Recursos Contractuals. 5897

BA) RGE núm. 5104/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 per subvencionar el Festival de Música. 5897

BB) RGE núm. 5105/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a garantir la connectivitat aèria de les Balears. 5898

BC) RGE núm. 5106/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la creació de l'Observatori del Comerç. 5898

BD) RGE núm. 5107/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la creació de convenis de col·laboració en promoció turística en
coordinació amb els consells insulars. 5898

BE) RGE núm. 5108/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la creació de convenis de col·laboració destinats a la regeneració
i a la conservació de platges. 5898

BF) RGE núm. 5109/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la remodelació del Passeig Marítim de cala Millor i de S'Illot
a Sant Llorenç. 5898

BG) RGE núm. 5113/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions des
del Govern de les Illes Balears per a l'abordatge de l'obesitat. 5899

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 5073/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a admissió a tràmit per part del Tribunal Constitucional del Recurs d'Inconstitucionalitat contra els pressuposts generals de l'Estat per
a 2021. 5899

B) RGE núm. 5139/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estació permanent de mesurament
de qualitat de l'aire al port de La Savina. 5899

C) RGE núm. 5140/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a PERTE que s'estan impulsant des
del Govern per avançar cap al canvi de model econòmic. 5899
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D) RGE núm. 5149/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a cost dels MENA
de Ceuta. 5900

E) RGE núm. 5150/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a president de la
Generalitat catalana. 5900

F) RGE núm. 5153/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
aixecament de les restriccions que limiten l'activitat als habitatges de vacances. 5900

G) RGE núm. 5154/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a estudi sobre la viabilitat de posar transport escolar per als estudiants d'ensenyament postobligatori de les Illes Balears. 5900

H) RGE núm. 5157/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a situació dels
expedients de cessió temporal obligatòria d'ús de 56 habitatges. 5900

I) RGE núm. 5161/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a soca variant índia
de COVID-19 a les Illes Balears. 5900

J) RGE núm. 5164/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou centre d'educació
infantil i primària d'Es Mercadal. 5901

K) RGE núm. 5165/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expropiació d'habitatges.
5901

L) RGE núm. 5166/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avantguarda educativa.
5901

M) RGE núm. 5167/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resolució de les
infraccions regulades en el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol. 5901

N) RGE núm. 5168/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de salut a totes les
illes. 5901

O) RGE núm. 5169/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política en matèria de
família. 5901

P) RGE núm. 5170/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de possibles
infeccions de COVID a ports i aeroports aquesta temporada turística. 5902

Q) RGE núm. 5171/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a herències en vida. 5902

R) RGE núm. 5172/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Pla B" del Govern
davant la possibilitat de continuar a la llista ambre del Regne Unit. 5902

S) RGE núm. 5173/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques dutes a terme pel
Govern en els dos primers anys de legislatura. 5902

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 4876/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
calendari de tramitació i aprovació de la posada en marxa de nou de la pedrera Garrigueta Rasa, davant la Comissió d'Economia.

5902

B) RGE núm. 4877/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
possibilitat d'ús d'explosius a la nova posada en marxa de la pedrera Garrigueta Rasa, davant la Comissió d'Economia. 5902

C) RGE núm. 4878/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
problemes de trànsit que es poden generar a Establiments en el procés de nova posada en marxa de la pedrera Garrigueta Rasa, davant
la Comissió d'Economia. 5903

D) RGE núm. 4879/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
implicacions del projecte de restauració de la pedrera Can Rosselló, davant la Comissió d'Economia. 5903
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E) RGE núm. 5080/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a pagament del transport a persones amb dificultats per traslladar-se d'un municipi a l'altre per raons sanitàries, davant la Comissió de
Salut. 5903

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 4965/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures per garantir els drets i l'atenció adequada a les
persones que pateixen esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i a les seves famílies, davant la Comissió de Salut. 5903

B) RGE núm. 4970/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls a la consecució d'un institut per
a Son Ferriol, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura. 5905

C) RGE núm. 4973/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a condemna dels atacs
d'Israel als territoris palestins ocupats, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).

5906

D) RGE núm. 4974/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries d'avaluació i certificació de coneixements de llengua
catalana, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura. 5907

E) RGE núm. 4975/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació de les places en el programa de British Council per al
curs 2021-22, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura. 5908

F) RGE núm. 4976/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de les "casetes de vorera", davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. 5909

G) RGE núm. 5000/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
participació i la representació dels i de les estudiants, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura. 5910

H) RGE núm. 5014/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beques menjador, davant la Comissió d'Educació, Recerca i
Cultura. 5911

I) RGE núm. 5039/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a violació de drets humans a
Colòmbia, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 5912

J) RGE núm. 5074/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la taxa aèria, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
5912

K) RGE núm. 5075/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici dels viatges de l'IMSERSO, davant la Comissió de Turisme
i Treball. 5913

L) RGE núm. 5120/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a augment dels auxiliars administratius
dels centres educatius d'infantil i primària, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura. 5914

M) RGE núm. 5121/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes d'habitatge per a joves de les Illes Balears, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 5914

N) RGE núm. 5124/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cotització dels autònoms, davant la Comissió de Turisme i
Treball (procediment d'urgència). 5915

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A les Preguntes RGE núm. 5305 a 5314/19, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a aules modulars  i aules modulars en règim de lloguer els anys 2015 a 2019. 5916

B) A la Pregunta RGE núm. 6187/19, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris de
l'illa d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros per ajuts de desplaçaments per a alumnes
universitaris. 5916

C) A la Pregunta RGE núm. 6188/19, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros per ajuts de desplaçaments per
a alumnes universitaris. 5916
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D) A la Pregunta RGE núm. 6189/19, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris de
l'illa d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 18.000 euros per ajuts de desplaçaments per a alumnes universitaris
de postgrau. 5917

E) A la Pregunta RGE núm. 6190/19, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
a beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 18.000 euros per ajuts de desplaçaments per a
alumnes universitaris de postgrau. 5917

F) A la Pregunta RGE núm. 6191/19, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris de l'illa
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 46.500 euros per a beques d'allotjament per fomentar la integració
dels mous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2018-2019. 5917

G) A la Pregunta RGE núm. 6192/19, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
a beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 46.500 euros per a beques d'allotjament per
fomentar la integració dels mous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2018-2019. 5917

H) A la Pregunta RGE núm. 6195/19, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris de
l'illa d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 60.000 euros per a accions de política estratègica universitària.

5917

I) A la Pregunta RGE núm. 6196/19, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 60.000 euros per a accions de política
estratègica universitària. 5918

J) A la Pregunta RGE núm. 1938/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informadors COVID (3). 5918

K) A la Pregunta RGE núm. 2218/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a aprovació del manual per a la bona gestió de la posidònia d'acord amb la disposició addicional 3 del Decret 25/2018.         

5918

L) A la Pregunta RGE núm. 2219/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a aprovació del pla de seguiment de l'estat general de les praderies de posidònia d'acord amb l'article 10 del Decret 25/2018.

5918

M) A la Pregunta RGE núm. 2224/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a estudi sobre l'estat de les aigües, qualitat i estancament de les aigües al Lloc d'Importància Comunitària (LIC) Badies de
Pollença i Alcúdia (ES5310005). 5918

N) A la Pregunta RGE núm. 2242/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
habitatges expropiats. 5919

O) A la Pregunta RGE núm. 2260/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs,
personal directiu i eventual de l'ib-salut que han rebut alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a data 28 de febrer de 2021.      

5919

P) A les Preguntes RGE núm. 2261 a 2267/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a alts càrrecs, personal directiu i eventual dels hospitals d'Eivissa, d'Inca, de Menorca, de Son Llàtzer i de Son Espases que han rebut
alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a data 28 de febrer de 2021. 5919

Q) A la Pregunta RGE núm. 2291/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llistat de persones vacunades de la COVID-19 des de l'inici de la campanya (27/12/20) que tenen la condició de càrrecs de
responsabilitat política, gerents de serveis públics, alts càrrecs i altre personal de lliure designació de l'organigrama de les
administracions públiques de les Illes Balears. 5919

R) A la Pregunta RGE núm. 2335/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informes periòdics enviats al Ministeri de Sanitat i/o al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 per part de la Conselleria d'Afers
Socials i Esports amb les dades sobre situació dels centres (residències) de persones majors a les Illes Balears durant la pandèmia de
la COVID-19. 5919

S) A la Pregunta RGE núm. 2336/21, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de
protecció oficial que té ocupats il·legalment a dia 4 de març de 2021 el Govern. 5920
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T) A la Pregunta RGE núm. 2337/21, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuts impagats
dels habitatges de protecció oficial. 5920

U) A la Pregunta RGE núm. 2338/21, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desnonaments
d'habitatge de protecció oficial ocupats il·legalment. 5920

V) A la Pregunta RGE núm. 2339/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures d'atenció als casos de virus del papil·loma humà a les Illes Balears. 5921

W) A la Pregunta RGE núm. 2366/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
nombre d'habitatges de l'IBAVI amb llogaters que no abonen el lloguer estipulat el 2021. 5921

X) A les Preguntes RGE núm. 2367 i 2368/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives
a nombre d'habitatges de l'IBAVI que estan ocupades per llogaters diferents als adjudicats, és a dir, per "okupes" el 2021 i nombre
d'habitatges de l'IBAVI que estaven sense adjudicar i que han estat ocupades per "okupes" el 2021. 5921

Y) A les Preguntes RGE núm. 2408 a 2410/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a efectius personals que ha destinat el Govern de les Illes Balears als aeroports de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa per al control dels
accessos per mor de la pandèmia de la COVID-19. 5921

Z) A les Preguntes RGE núm. 2411 a 2415/21, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a efectius
personals que ha destinat el Govern de les Illes Balears als ports de Palma, de Maó, d'Eivissa i de la Savina per al control dels accessos
per mor de la pandèmia de la COVID-19. 5922

AA) A les Preguntes RGE núm. 2417 i 2418/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a ampliació dels fons d'ajuda per al vehicle elèctric (MOVES II) i absència a Balears dins la Resolució de 3 de març
de 2021 de l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi Energètic en relació amb el programa MOVES II. 5922

AB) A les Preguntes RGE núm. 2423 i 2424/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a venda de llet crua a les ramaderies de Balears. 5922

AC) A la Pregunta RGE núm. 2425/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
flexibilització de les condicions en matèria d'higiene de la producció i la comercialització dels productes alimentaris. 5923

AD) A les Preguntes RGE núm. 2427 a 2431/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a venda de producte local. 5923

AE) A la Pregunta RGE núm. 2432/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resultats obtinguts amb la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària. 5924

AF) A la Pregunta RGE núm. 2433/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
sistema de tramitació i pagament de la línia d'inversions en explotacions agràries, que pertany al PDR, per al període 2021-2027.      

5924

AG) A la Pregunta RGE núm. 2434/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mitjans i recursos que destina enguany el Govern de les Illes Balears a la línia d'inversions en explotacions agràries, que pertany al PDR.

5924

AH) A la Pregunta RGE núm. 2435/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
termini per a la presentació de sol·licituds a la línia d'inversions en explotacions agràries que pertany al PDR per a 2021. 5924

AI) A la Pregunta RGE núm. 2436/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancament del termini per a la presentació de sol·licituds a la línia d'inversions en explotacions agràries. 5924

AJ) A les Preguntes RGE núm. 2437 a 2440/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
habitatges de protecció oficial de les illes d'Eivissa, de Formentera, de Menorca i de Mallorca ocupats il·legalment a data 9 de març
de 2021. 5925

AK) A la Pregunta RGE núm. 2442/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reparació
de les goteres de l'IES Pascual Calbó i Caldés de Maó. 5925

AL) A les Preguntes RGE núm. 2476 a 2480/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a relació
de sol·licituds de tramitació d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables projectades a Menorca i
formulades durant els anys 2'16, 2017, 2018, 2019 i 2020. 5925
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AM) A la Pregunta RGE núm. 2510/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a recuperació de l'activitat ordinària i la presencialitat a les unitats bàsiques i als centres de Salut, així com la consulta hospitalària.   

5925

AN) A la Pregunta RGE núm. 2511/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
implementació de la gestió i el servei de teleassistència (telemedicina) a l'úsuari del Servei de Salut de les Illes Balears. 5925

AO) A la Pregunta RGE núm. 2546/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
disfuncions a l'emissió i a la renovació de la targeta sanitària individual per a l'accés a les prestacions del Servei de Salut de les Illes
Balears. 5926

AP) A les Preguntes RGE núm. 2547 i 2550 a 2552/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a vacunes del lot d'AstraZeneca que s'han subministrat a Eivissa, a Formentera, a Menorca i a Mallorca.

5926

AQ) A les Preguntes RGE núm. 2553 a 2555/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a previsions d'ampliar l'oferta d'assignatures optatives al batxillerat de socials i humanitats, de reintroduir com a
assignatura troncal o optativa l'assignatura d'Història de les Illes Balears i d'ampliar l'oferta d'assignatures optatives a les diferents
modalitats de batxillerat. 5926

AR) A la Pregunta RGE núm. 2556/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
augment del risc d'exclusió social infantil a les Illes Balears. 5926

AS) A la Pregunta RGE núm. 2561/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació
del Consorci Penya-segats del Port de Maó. 5927

AT) A la Pregunta RGE núm. 2562/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per
a habitatge. 5927

AU) A les Preguntes RGE núm. 2563 a 2566/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a estat
d'execució de totes les promocions d'habitatge HPO a les illes d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca a data 15 de març
de 2021. 5927

AV) A la Pregunta RGE núm. 2593/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua de Baleares, relativa
a cita telefònica amb el metge. 5928

AW) A la Pregunta RGE núm. 2594/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a suspensió de vacunació d'AstraZeneca a les Illes Balears en personal ja inoculat amb la 1a dosi. 5928

AX) A la Pregunta RGE núm. 2596/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
conveni instrumental del Govern amb la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears per a l'any 2021. 5928

AY) A la Pregunta RGE núm. 2600/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua de Baleares, relativa
a dosis de la vacuna d'Astra-Zeneca. 5928

AZ) A la Pregunta RGE núm. 2601/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua de Baleares, relativa
a símptomes o efectes secundari de la vacuna d'Astra-Zeneca. 5928

BA) A les Preguntes RGE núm. 2602 a 2604/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua de
Baleares, relatives a cost sobre la Llei de memòria democràtica, a dipòsits d'elements retirats i a informes de retirada d'elements per la
Llei de memòria democràtica. 5929

BB) A la Pregunta RGE núm. 2611/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de reunions de la comissió interinstitucional. 5929

BC) A la Pregunta RGE núm. 2658/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control
dels emissaris d'acord amb el Decret de la conservació de la posidònia. 5929

BD) A la Pregunta RGE núm. 2659/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a emissaris
a les Illes Balears que s'han adaptat a la normativa legal des de 2017. 5930
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 5041/21, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller d'Educació i
Formació Professional, davant el Ple de la cambra, sobre les previsions per al curs 2021-2022. 5930

B) RGE núm. 5122/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença del degà del Col·legi Oficial de Psicologia
sobre la greu situació respecte de l'atenció psicològica per a la ciutadania i mecanismes conduents a una millora en els recursos.

5930

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 4992/21. 5930

B) Retirada de la Interpel·lació RGE núm. 8343/19. 5931

C) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries
i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència (RGE núm. 3970/21). 5931

4. INFORMACIONS

A) Fixació de calendari per als propers períodes de sessions de la present legislatura. 5931

B) Primera pròrroga de la Declaració de l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament
del Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis. 5931
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de maig de 2021, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 4484/21, relativa a moratòria de creuers, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

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

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

 • El Parlament de les Illes Baleares insta el Govern de
les Illes Balears a treballar en l’ordenació de l’arribada
de creuers a Balears i en especial al Port de Palma,
aconseguint que el calendari de les escales s’obtingui i
es basi en el diàleg, la negociació i el consens amb les
navilieres i amb la totalitat del sector afectat públic i
privat. 
• El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a encarregar l'elaboració per part d’un
organisme independent, dels estudis i informes tècnics,
jurídics, mediambientals, econòmics i socials necessaris,
on es plantegin els efectes actualitzats que genera el
turisme de creuers a les Illes Balears, a partir dels quals
i en base al consens i a la negociació amb el sector
afectat, poder gestionar de manera objectiva, eficaç i
eficient aquesta activitat turística. 
• El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar l’estratègia turística
específica que té previst dur a terme el Govern balear
respecte del turisme de creuers, els objectius a curt, mig
i llarg termini, les accions concretes anuals, la seva
calendarització, el seu pressupost, i que aquest

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

A la seu del Parlament, 18 de maig de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de maig de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 2015/20, relativa a règim especial de les
Illes Balears (REB), amb les esmenes RGE núm. 4494 i
4536/21, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a exigir, de manera ferma i contundent, davant
el Govern d'Espanya, la implantació efectiva de totes les
mesures que preveu el Reial Decret Llei 4/2019, amb
dotació econòmica als Pressupostos Generals de l’Estat per
a l’any 2022. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a accelerar, durant l’any 2021, l’execució de les
interconnexions elèctriques entre les Illes i a iniciar
l’execució de la segona interconnexió elèctrica entre les
Illes Balears i la Península, tal com disposa l’article 4 del
RDL 4/2019. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a instrumentalitzar, durant l’any 2021,
mecanismes que permetin reduir els majors preus dels
hidrocarburs que suporten els ciutadans de les Illes Balears
com a conseqüència del fet insular.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a atorgar, durant l’any 2021, un règim retributiu
específic per a noves instal·lacions d’energies renovables i
a posar en marxa de manera immediata la comissió
específica que preveu l’article 7 del RDL 4/2019. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya i l’Autoritat Portuària de les Illes Balears a
executar o almenys iniciar, durant l’any 2021, les obres

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-100.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-100.pdf#page=22
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necessàries per a l’electrificació dels ports de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per tal de permetre la
connexió elèctrica de bucs durant el període d’atracament. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a mantenir inalterables les actuals bonificacions
del 75% de les tarifes de transport aeri i marítim de
persones i, al mateix temps, a incloure com a bonificables
les taxes cobrades als passatgers i el preu dels vehicles, en
el cas de transport marítim. S’insta també el Govern
d'Espanya a controlar de manera efectiva els preus que
apliquen les aerolínies i les navilieres, sobretot en els
períodes d’elevada demanda, i a obligar a aplicar el
descompte al final del procés de compra. 

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a garantir, mitjançant les Obligacions de Servei
Públic (OSP) que siguin necessàries, les connexions aèries
i marítimes de cadascuna de les Illes i la resta del territori
nacional. En aquest sentit, es constata que és prioritari
l'establiment d'OSP en la ruta aèria entre Menorca i
Barcelona, ja que aquesta connexió és la que actualment
suposa la barrera més gran de mobilitat entre les Illes
Balears i la Península.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a aplicar, l’any 2021, i amb la suficient dotació
pressupostària, un sistema efectiu de compensacions dels
costos del transport aeri i marítim de mercaderies
interinsulars i entre les Illes Balears i la Península. Al
mateix temps, s’insta el Govern d'Espanya a finançar, ja
l’any 2021, els costos del transport marítim de residus entre
les Illes. 

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a reduir al màxim, durant l’any 2021, les taxes i
tarifes portuàries i aeroportuàries als ports i aeroports de les
Illes Balears, prestant especial atenció a les taxes
vinculades al transport de contenidors. 

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a dotar dins la secció 37 dels Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2022, una partida
pressupostaria per tal de reconèixer el caràcter essencial del
transport públic regular de viatgers a les Illes Balears. 

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d'Espanya a constituir, ja l’any
2021, les comissions específiques que hauran de implantar
mesures efectives per dinamitzar sectors econòmics
estratègics a les Illes Balears, com per exemple el sector
nàutic. 

12. El Parlament de els Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a incloure en els Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2022 el factor d’insularitat que es preveu al títol
III del RDL 4/2019, amb una dotació inicial mínima de 90
milions d’euros. A més, s’insta el Govern d'Espanya a
derogar la disposició addicional primera del RDL 4/2019,
per tal de garantir el caràcter indefinit del factor
d’insularitat. 

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a aprovar immediatament al Consell de Ministres

i, en tot cas, abans de l’1 de juny de 2021, el projecte de llei
que inclou les mesures fiscals del Règim Especial de les
Illes Balears. El projecte de llei constituirà, sense perjudici
que inclogui mesures addicionals, una còpia literal de
l’avantprojecte de llei que es va prendre en consideració a
la reunió del Consell de Ministres de 22 de febrer de 2019
i tindrà efectes retroactius a 1 de gener de 2021. No obstant
això, s’eliminaran del projecte de llei totes les referències
a l’any 2026, per tal de garantir que les mesures fiscals
tinguin un caràcter indefinit en el temps.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a pagar de forma immediata els 78 milions d'euros
pendents de la liquidació de l'IVA de l'exercici 2017 en
coherència amb la sentència del Tribunal Suprem referida
a Castella i Lleó. Així mateix, s'insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar-los judicialment si el Govern de l'Estat
no s'avé a pagar-los.

A la seu del Parlament, 11 de maig de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de maig de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 18004/20, relativa a taxa de reposició de
policies locals, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a eliminar la taxa de reposició anual dels policies
locals. 

2. Subsidiàriament, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat a alliberar les places de segona activitat
per incloure-les a l’oferta pública d’ocupació en base a la
diagnosi concreta de la situació actual de la plantilla dels
cossos de la policia local, l’anàlisi de necessitat real
d’efectius ajustat a la població, la dispersió geogràfica i les
característiques especials dels municipis i segons el redactat
i l'aprovació dels reglaments de segona activitat. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a permetre la creació de noves places als cossos de
policia local i la seva inclusió a la següent oferta pública
d’ocupació. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a la modificació de les taxes de reposició per poder
incloure a l’oferta pública d’ocupació, a més de les places
ocupades per persones que tenen prevista la seva jubilació
anticipadament i ho sol·licitin per escrit, les d’aquelles
persones que es jubilaran durant els anys 2021 i 2022 a
l’edat ordinària de jubilació.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-083.pdf#page=177
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5. El Parlament de les Illes Balears insta les diferents
administracions supramunicipals a cobrir totes les places de
les Forces i Cossos de Seguretat a l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 11 de maig de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4

de maig de 2021, debaté la InterpelAlació RGE núm. 4167/21,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a promoció del producte
local.

Actuà com a interpelAlant el diputat Josep Castells i Baró i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Hi hagué torn de rèplica i
de contrarèplica.

Palma, 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de maig de 2021, debaté la InterpelAlació RGE núm. 7686/19,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern pel que fa a la regulació i la normativa que afecten els
animals que viuen a l'entorn humà.

Actuà com a interpelAlant la diputada Virginia Marí i
Rennesson i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears
la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Hi hagué torn
de rèplica i de contrarèplica.

Palma, 26 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 4
de maig de 2021, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 4332/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
col·lapse a les urgències hospitalàries del Servei de Salut de les
Illes Balears en aquest moment, que contestà la consellera de
Salut i Consum.

B) RGE núm. 4338/21, de la diputada María Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'urgències,
que contestà la consellera de Salut i Consum.

C) RGE núm. 4335/21, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament de
les finques ramaderes de les Illes Balears, que contestà la
consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

D) RGE núm. 4324/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
condemna de tota violència, que contestà la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

E) RGE núm. 4337/21, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalització
de l'OSP Menorca-Madrid, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

F) RGE núm. 4334/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions a Eivissa del Pla Boscà, que contestà el conseller de
Medi Ambient i Territori.

G) RGE núm. 4339/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reclamació
dels 78 milions d'euros corresponents a l'IVA de 2017, que
contestà la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

H) RGE núm. 4343/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reclamació al Govern central dels 78 milions d'euros pendents
de l'IVA de 2017, que contestà la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors.

I) RGE núm. 4341/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació del Govern en
relació amb la situació de l'hostaleria, que contestà el conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball.

J) RGE núm. 4336/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a transport públic, que
contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

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

L) RGE núm. 4493/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a criteris que segueix el Govern per imposar les
restriccions als establiments de restauració de cada una de les
Illes Balears, que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.
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M) RGE núm. 4331/21, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a resposta a la proposta de
l'OSP Menorca-Barcelona, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

N) RGE núm. 4319/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a valoració dels problemes i incompliments del Decret
25/2018, sobre la conservació de la posidònia, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 4323/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a comunisme
o llibertat, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

P) RGE núm. 4344/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració del
"Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" aprovat
pel Govern d'Espanya, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

Q) RGE núm. 4342/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions en relació
amb la "desescalada lenta" d'aquesta pandèmia, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de maig de 2021, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

R) RGE núm. 4617/21, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a sentència que
anul·la el "decret posidònia", que contestà el conseller de Medi
Ambient i Territori.

S) RGE núm. 4613/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a implicacions per a Balears de l'aplicació de
l'article 12.2 de la LOMLOE, que contestà el conseller
d'Educació i Formació Professional.

T) RGE núm. 4622/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a retallada de l'horari del
centre de salut de Ferreries, que contestà la consellera de Salut
i Consum.

U) RGE núm. 4632/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció en alts
càrrecs i polítics com a conseqüència de la remodelació del
Govern, que contestà la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat.

V) 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, que contestà la
consellera d'Afers Socials i Esports.

W) RGE núm. 4626/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'infraestructures socials a les Illes Balears per als anys 2017-
2021, que contestà la consellera d'Afers Socials i Esports.

X) RGE núm. 4629/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sancions
d'Europa per incompliment de la depuració d'aigües, que
contestà el conseller de Medi Ambient i Territori.

Y) RGE núm. 4628/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes en matèria de
sanejament i depuració d'aigües per ser finançats amb fons
europeus Next Generation EU, que contestà el conseller de
Fons Europeus, Universitat i Cultura.

Z) RGE núm. 4627/21, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència
a la Conselleria d'Educació, que contestà el conseller
d'Educació i Formació Professional.

AA) RGE núm. 4631/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informes i actes
del Comitè autonòmic de gestió de malalties infeccioses, que
contestà la consellera de Salut i Consum.

AB) RGE núm. 4330/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora de la gestió del Parc
Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, que contestà el
conseller de Medi Ambient i Territori.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4

de maig de 2021, rebutjà la Moció RGE núm. 4235/21, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a responsabilitat sobre
l'aplicació de mesures preses en virtut del compliment de la
Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement
democràtics de les Illes Balears, amb el resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 52, vots a favor 18, vots en contra 31

i abstencions 3.
• Punt 2: vots emesos 52, vots a favor 18, vots en contra 34

i abstencions 0.
• Punt 3: vots emesos 51, vots a favor 18, vots en contra 33

i abstencions 0.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de maig de 2021, rebutjà els  Punts 1 i 4 de la Moció RGE
núm. 4484/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
moratòria de creuers, amb el resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 54, vots a favor 24, vots en contra 30

i abstencions 0.
• Punt 4: vots emesos 55, vots a favor 25, vots en contra 28

i abstencions 2.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple de la cambra RGE núm. 4330/21.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de maig de 2021, quedà ajornada la pregunta esmentada,
presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a  millora de la gestió del Parc
Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, atès l'escrit RGE
núm. 4544/21.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i les

Diputades sobre règim d'incompatibilitats de la diputada
Irene Triay i Fedelich.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de maig de 2021, s'aprovà l'Informe de la Comissió dels
Diputats i les Diputades esmentat.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Ajornament de les Preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple de la cambra RGE núm. 4633, 4630,
4618, 4621, 4636, 4623, 4625 i 4635/21.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de maig de 2021, quedaren ajornades les preguntes
esmentades, presentades pels diputats i les diputades María

Salomé Cabrera i Roselló, Sebastià Sagreras i Ballester,
ambdós del Grup Parlamentari Popular; Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos; Josep Castells i
Baró, del Grup Parlamentari Mixt; Catalina Pons i Salom, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears; Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares;
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos; i
Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular;
relatives a turisme britànic, a pla de desescalada per als sectors
de noces i esdeveniments, a corredors turístics, a garantia de la
salut pública un cop expirat l'estat d'alarma, a Oficina
anticorrupció, a drets dels ciutadans de Balears, a pla de
desescalada i a polítiques necessàries per a les Illes Balears,
respectivament; atesos els escrits del Govern de les Illes
Balears RGE núm. 4725 i 4726/21.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

es valida el Decret Llei 3/2021, de 12 d’abril, de mesures
extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els
projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
(RGE núm. 3970/21).
 

D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 11 de maig de 2021, després d’un debat i una votació de
totalitat, acordà validar el Decret Llei 3/2021, de 12 d’abril, de
mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i
els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
(Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 49 de 13 d’abril de
2021).

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Tramitació de projecte de llei pel procediment

d'urgència per al Decret Llei 3/2021, de 12 d’abril, de
mesures extraordinàries i urgents per executar les
actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons
europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació
i Resiliència (RGE núm. 3970/21).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de maig de 2021, aprovà per 56 vots a favor, 1 en contra i cap
abstenció, que el Decret llei 3/2021, esmentat a l'enunciat, es
tramités com a projecte de llei pel procediment d'urgència, de
conformitat amb l'article 157.4 del Reglament del Parlament.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 de maig de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1534/21,
relativa a establiment de quitança als crèdits ICO i ISBA per
la COVID-19, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a estudiar la conversió parcial de la línia d'avals ICO
per la COVID-19 en ajudes directes a fons perdut a les
empreses i als autònoms, i que això suposi una quitança
dels crèdits o de les obligacions contretes
d'aproximadament un 50% de la quantitat que cada
empresari o autònom. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a estudiar la conversió parcial de la línia de
suport ISBA per la COVID-19 en ajudes directes a les
empreses a fons perdut a les empreses i als autònoms, i que
això suposi una quitança dels crèdits o de les obligacions
contretes d'aproximadament un 50% de la quantitat que
cada empresari o autònom ha de retornar.

A la seu del Parlament, 18 de maig de 2021
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 de maig de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1647/21,
relativa a considerar la pràctica esportiva com una activitat
essencial i adoptar mesures de suport econòmic al sector
davant la crisi sanitària de la COVID-19, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears constata que la pràctica
esportiva repercuteix de manera positiva sobre la salut de
les persones i que és una activitat essencial, de manera que
pot ser tractada com a tal a l'hora d'aplicar les restriccions
que puguin limitar-la durant la pandèmia provocada per la
COVID-19. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instar el Govern central que procedeixi a la
reducció de l'IVA del 21% al 10% en tots els serveis
esportius impartits en instal·lacions i centres esportius, així
com en tots aquells impartits per professionals de l'activitat
física i de l'esport i tècnics titulats per federacions
esportives, almenys mentre perduri l'actual situació de crisi
sanitària i econòmica provocada per la pandèmia de la
COVID-19. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a sol·licitar al Govern central, davant la crisi
provocada per la pandèmia de la COVID-19, la realització
d'una interlocució amb les societats gestores dels drets
d'autor (SGAE, AGEDI i AIE) a fi de reduir
significativament els imports que han de pagar els gimnasos
i les instal·lacions esportives fins que no es produeixi
l'efectiva recuperació i reactivació econòmica.

A la seu del Parlament, 18 de maig de 2021
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 12 de maig de 2021, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 15162/20, relativa a
reconeixement econòmic i laboral al personal del Servei de
Salut que fa front a la pandèmia provocada per la COVID-19,
i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut
a establir un reconeixement laboral per a tot el personal que
treballi o hagi treballat durant la pandèmia derivada de la
COVID-19. Aquest reconeixement, prèvia negociació a la
Mesa Sectorial, també dotarà de les eines necessàries el
Servei de Salut per facilitar la gestió i el control de la
pandèmia en les millors condicions laborals possibles per
als nostres professionals. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut
que el reconeixement laboral, prèvia negociació amb la
Mesa Sectorial, inclogui les següents mesures de caràcter
econòmic: 
• Considerar com dies especials als professionals que, per

reforços dels dies de Pasqua i Nadal, hagin de prestar
els seus serveis més enllà de la cobertura ordinària per
motius relacionats amb l’atenció a la pandèmia. 

• Establir mòduls retributius especials per als
professionals requerits per fer activitat més enllà de la
seva jornada ordinària per motius relacionats amb
l’atenció a la pandèmia. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut
que el reconeixement laboral, prèvia negociació amb la
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Mesa Sectorial, inclogui també les següents mesures de
millora de les condicions de treball: 
• Proposar a la Mesa Sectorial un Pla d’estabilitat laboral.

• Donar continuïtat assistencial amb la cobertura i la
contractació dels professionals necessaris per donar
atenció a la COVID-19, fins al control de la pandèmia. 

• Proposar a la Mesa Sectorial de Salut un sistema de
puntuació addicional a efectes de borsa de treball per als
professionals que han treballat durant la pandèmia
provocada per la COVID-19 i establir un indicador de
valoració a efectes de carrera professional. 

• Proposar a la Mesa Sectorial de Salut un Pla de
fidelització i captació de nous. 

• Adequar el règim de permisos i vacances del Servei de
Salut, previ acord amb la Mesa Sectorial.

A la seu del Parlament, 18 de maig de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 12 de maig de 2021, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 1265/21, relativa a reducció
de l'IVA de les mascaretes FFP2 del 21% al 4%, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears que les mascaretes, mentre duri aquesta
pandèmia, siguin considerades com un medicament finançat
més i se'n prevegi la gratuïtat per a pensionistes i aturats. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a la reducció d'IVA de les mascaretes FFP2, del
21% al 4%. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears acorda donar
trasllat d'aquesta iniciativa al Govern de les Illes Balears, al
president del Govern d'Espanya i a la ministra d'Hisenda,
així com a tots els grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats.

A la seu del Parlament, 18 de maig de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 13 de maig de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2503/21,
relativa a millora del servei del SEPE a les Illes Balears, i

quedà aprovada, amb les esmenes RGE núm. 4853, 4854,
4855, 4856 i 4857/21, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

E)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la Delegació
del Govern de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dur a terme totes les accions necessàries amb
l’objectiu de cobrir, amb caràcter d’urgència, la plaça de
treballador del Servei d’Ocupació Públic Estatal (SEPE)
encarregat de l’atenció presencial d’aquest servei previst
per a l’illa de Formentera. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears que es portin a terme les mesures
necessàries perquè el SOIB ajudi provisionalment en totes
les tasques necessàries del SEPE a Formentera per tal que
el servei als ciutadans es vegi el menys afectat possible.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a crear mesures de fidelització i compensació
salarial per als treballadors del SEPE de les Illes Balears
que facilitin la consolidació i l’estabilització de plantilles.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a cobrir, en el termini més breu possible, les places
vacants del Servei d’Ocupació Públic Estatal (SEPE) a les
Illes Balears. 

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a prendre les mesures necessàries per tal de garantir
la continuació de les places contractades de forma
extraordinària arran de la situació provocada per la
COVID-19 com a mínim fins al desembre de 2021.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incrementar les línies d’atenció telefònica a
cadascuna de les Illes Balears del Servei d’Ocupació Públic
Estatal (SEPE). 

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a implementar les mesures necessàries per
evitar els eventuals atacs als sistemes informàtics del SEPE
i, així evitar que es puguin provocar fallides del sistema i
possibles paràlisis del servei.

A la seu del Parlament, 18 de maig de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
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 13 de maig de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2833/21,
relativa a pròrroga de l'habilitació per exercir activitat
turística, per renovació d'acreditació de qualitat i per
presentació de modernització, i quedà aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ

F)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a impulsar els acords o les modificacions que
corresponguin per suspendre i prorrogar automàticament el
cobrament de l’anualitat 2021 derivada de la compra de
places d’allotjaments i habitatges turístics de manera que el
termini per al pagament s’allargui un any més. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a impulsar les modificacions jurídiques que permetin
que tots els establiments que enguany havien de presentar
autoavaluacions, plans de modernització o acreditacions de
qualitat tenguin un any de pròrroga automàtica sense
necessitat de fer cap tràmit.

A la seu del Parlament, 18 de maig de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Alejandro López i Soria

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 13 de maig de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1225/21,
relativa a fomentar el consum en els menjadors públics d'ous
procedents de les modalitats lliures de cria en gàbia, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

G)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, els consells insulars i ajuntaments de la
comunitat autònoma a la inclusió en els plecs de condicions
tècniques d'adjudicació de serveis de menjadors públics,
tant en l'àmbit educatiu com en el sanitari i en el referent a
serveis socials, del requisit de proveir-se únicament amb ou
fresc, i en el seu cas, ovoproducte procedent de les
modalitats lliures de cria en gàbia. Aquest requisit també ha
d'aplicar-se en els altres establiments, transports o
instal·lacions dependents de l'administració pública, que
comptin amb servei d'àpats o de menjador.

A la seu del Parlament, 18 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 13 de maig de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4104/21,
relativa a compra pública alimentària, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

H)

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

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

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

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

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

A la seu del Parlament, 18 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'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de maig de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
15320/20, relativa a escoles d'estiu i altres períodes no lectius
(Nadal i Setmana Santa) amb activitats lúdiques, esportives i
educatives, a un preu simbòlic i assequible per facilitar la
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conciliació familiar i laboral, amb l'esmena RGE núm.
4852/21, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

I)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar la conciliació familiar i laboral i la
corresponsabilitat, posant en funcionament el Pla de
Conciliació Autonòmic per a les Illes Balears i, amb
coordinació amb els ajuntament i consells insulars, a
promoure escoles d’estiu i altres activitats lúdiques,
esportives i educatives a preus assequibles i equitatius.

A la seu del Parlament, 18 de maig de 2021
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 11 de maig de 2021, rebutjà el
Punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 1647/21, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a considerar la pràctica
esportiva com una activitat essencial i adoptar mesures de
suport econòmic al sector davant la crisi sanitària de la
COVID-19, en segona votació a causa de l'empat produït amb
el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en
contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 12 de maig de 2021, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 15983/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Ciudadanos, relativa a finançament de mascaretes, amb el
resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra
7 i abstencions 0.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Debat de les Memòries sobre l'estat, el funcionament i

les necessitats del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears corresponents als anys 2020, 2019, 2018, 2017 i
2016 (escrits RGE núm. 2755/21, 9677/20, 2468/19, 3068/18
i 4639/17).

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de maig de
2021, procedí al debat de les mèmories esmentades a l'enunciat.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de l'acord sobre la sol·licitud de

compareixença RGE núm. 1509/21.

 A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de maig de 2021, quedà ajornat per a una propera sessió l'acord
sobre la sol·licitud de compareixença esmentada de la
coordinadora de la delegació a Balears de l'Asociación para
Mujeres en el Deporte Profesional, sol·licitada pel Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acord de compareixença de la Sra. Tatiana Ferreira, 

representant de l'associació Deporte para la Igualdad,
sobre la situació a l'esport femení (RGE núm. 1518/21).

 La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de maig
de 2021, va acordar, per unanimitat, recaptar la compareixença
esmentada, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

D)
Rebuig de la sol·licitud de compareixença RGE núm.

2002/21.

 La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de maig
de 2021, rebutjà, per 4 vots a favor, 6 en contra i cap abstenció,
la sol·licitud de compareixença esmentada de la consellera
d'Afers Socials i Esports sobre les notícies aparegudes a la
premsa sobre la prostitució de menors de centres del Govern,
sol·licitada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Acord de compareixença d'un representant del Consell

de la Joventut de les Illes Balears sobre les dades
publicades a l'Observatori d'Emancipació Juvenil (RGE
núm. 2030/21).

 La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de maig
de 2021, va acordar, per unanimitat, recaptar la compareixença
esmentada, sol·licitada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

1787/21.

 A la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de maig de 2021, quedà
ajornat per a una propera sessió el debat de la proposició no de
llei esmentada, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a ajuts directes a les
empreses dedicades al món del lleure i les activitats
extraescolars.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de maig de 2021, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 5115/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general en matèria tributària, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 4131/21.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
4131/21, relativa a política general en matèria tributària, la
moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el sistema
fiscal espanyol, per a tots els nivells de govern, sempre ha
complit els principis de capacitat econòmica, progressivitat,
generalitat, igualtat, justícia, legalitat i no confiscatorietat, que
es recullen a l’article 31 de la Constitució Espanyola.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’enorme pujada
d’impostos que contempla el Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència presentat pel Govern de l’Estat
davant la Comissió Europea i molt especialment les pujades
que incideixin sobre les rendes mitjanes i baixes.

3. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’harmonització de
la normativa tributària d’àmbit autonòmic que pretén aprovar
el Govern de l’Estat i insta el Govern de les Illes Balears a
defensar els interessos dels ciutadans de les Illes Balears i
evitar, acudint a la via judicial si fos necessari, qualsevol
retallada de l’autonomia tributària de les comunitats
autònomes, inclosa la possibilitat d’eliminar, si escau, impostos
com el que grava el patrimoni o les successions i donacions.

4. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol
modificació de la tributació que afecta els pactes successoris
–herències en vida– i insta els Grups Parlamentaris en
representació al Congrés dels Diputats a propiciar, a la
tramitació en el Congrés dels Diputats, la supressió o la retirada
de l’article que reforma la Llei 35/2006, de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques (IRPF) per introduir la ficció
jurídica consistent a declarar com a conducta fraudulenta, que
no admet prova en cas contrari, qualsevol venda dels béns
rebuts a través de pactes successoris en vida regulats en el Dret
Civil de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears rebutja i proposa la
derogació de l’increment de pressió fiscal que ja s’ha produït
durant 2020 i 2021 amb la creació de l’Impost sobre
determinats serveis digitals, l’Impost sobre les transaccions
financeres, l’Impost sobre les primes d’assegurances o la
pujada de l’IRPF, entre d’altres. A més, s’insta el Govern de

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-089.pdf#page=45
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-089.pdf#page=45
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-099.pdf#page=17


5888 BOPIB núm. 103 -  28 de maig de 2021

l’Estat, el Govern de les Illes Balears i les entitats locals, dins
els seus corresponents marcs competencials, a desenvolupar la
mateixa política tributària de baixades d’impostos per combatre
la crisis econòmica, que han aplicat la immensa majoria de
països de la Unió Europea.

6. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol
modificació que impliqui una retallada dels beneficis fiscals
que es contemplen actualment per a la tributació conjunta a
l’IRPF.

7. El Parlament de les Illes Balears rebutja la possible supressió
de beneficis fiscals a l’IRPF i l'eliminació de tipus reduïts a
l’IVA o els Imposts Especials i molt especialment la possible
eliminació del tipus del 4% d’IVA per a productes bàsics com
la llet, fruites i verdures, el pa, entre d’altres i el tipus del 10%
per a hostaleria i restauració, transports de viatgers i el seus
equipatges, entre d’altres.

8. El Parlament de les Illes Balears rebutja la possible fixació
d’un tipus mínim de tributació a l’Impost sobre Societats, la
modificació a l’alça de l’Impost sobre Hidrocarburs o la
tributació sobre vehicles, l’eliminació de bonificacions a la
contractació o l’increment de bases màximes de cotització o la
implantació de peatges per a l’ús de les carreteres.

9. El Parlament de les Illes Balears rebutja la possible creació
d’un nou impost al transport aeri, en la mesura que castigaria
els ciutadans que residim a les Illes Balears discriminant-nos
respecte dels de la resta del continent i afectaria greument la
competitivitat de la nostra principal indústria que és, i ha de
seguir sent per molts anys, el turisme.

10. El Parlament de les Illes Balears rebutja i demana la
immediata retirada de la proposta de cotització per trams de
renda que ha plantejat el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social
i Migracions als treballadors autònoms durant la primera
quinzena de maig, en la mesura que implica un increment de
cotitzacions totalment inassumible.

Palma, a 21 de maig de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de maig de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4966/21, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
elaboració de la llista de festes tradicionals amb animals
que se celebrin a les Illes Balears (I).

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

Ha donat compliment el Govern de les Illes Balears al
mandat derivat de l’apartat 2 de la disposició addicional tercera
de la Llei 9/2017, de 3 d’agost, de regulació de les corregudes
de toros i protecció dels animals a les Illes Balears, d’elaborar
la llista de festes tradicionals amb animals que se celebrin a les
Illes Balears?

Palma, a 18 de maig de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

B)
RGE núm. 4967/21, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a 
elaboració de la llista de festes tradicionals amb animals
que se celebrin a les Illes Balears (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.

En cas que el Govern de les Illes Balears no hagi donat
compliment al mandat derivat de l’apartat 2 de la disposició
addicional tercera de la Llei 9/2017, de 3 d’agost, de regulació
de les corregudes de toros i protecció dels animals a les Illes
Balears, d’elaborar la llista de festes tradicionals amb animals
que se celebrin a les Illes Balears, quan té previst fer-ho?

Palma, a 18 de maig de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

C)
RGE núm. 4996/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a 
protocols enfront dels brots de sarna (escabiosis).

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'han detectat en els centres de salut i urgències
hospitalàries (concretament en el Comarcal de Manacor), brots
de sarna durant el mes d'abril.

Recentment personal docent en alguns centres escolars
manifesten que s'han diagnosticat casos en alumnes.

A l'inici de l'any, es va informar de casos a Eivissa.
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Quina informació sobre el nombre, el lloc i la incidència de
casos, té el Servei de Salut ?

Quins protocols d'actuació té el Govern per abordar aquests
casos?

Quin protocol d'actuació té la Conselleria d'Educació i
Formació Professional, davant casos en els centres educatius de
tots els àmbits d'ensenyament?

Palma, a 19 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 5020/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a  meritació dels títols
d'idiomes estrangers a borsa d'aspirants a funcionaris
interins docents.

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’apartat 2.4 l’Annex 3 (Barem de valoració de mèrits) de
la Resolució de la directora general de Personal Docent de data
16 de desembre de 2020 per la qual s’ aprova la convocatòria
pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins
docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i
substitucions de totes les especialitats o funcions a centres
públics d’ensenyament no universitari dependents de la
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de
les Illes Balears per al curs 2021-2022 (BOIB núm. 212, de 22
de desembre de 2020) s’estableix que els únics títols d’idiomes
estrangers que es meritaran són aquells expedits per les escoles
oficials d’idiomes. En canvi a l’apartat B de l’Annex 4 (Títols
que capaciten per accedir a determinades places amb perfils) de
la mateixa resolució admet qualsevol titulació d’idiomes en el
marc del MECRL d’acord amb el Decret 45/2016, de 22 de
juliol, per al desenvolupament de la competència comunicativa
en llengües estrangeres als centres educatius sostinguts amb
fons públics de les Illes Balears. Quin motiu tècnic argumenta
aquesta discriminació de titulacions en els barems si en la
mateixa convocatòria s’admet la diversitat de títols per exercir
les funcions? Té el Govern de les Illes Balears previst
canviar-ho de cara a la convocatòria del curs 2022-2023?

Palma, 19 de maig de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 5021/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a  accions de l'Institut
d'Estudis Baleàrics en matèria de foment de l'ús del català
durant el 2020.

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

Quines són les accions que ha fet l'Institut d'Estudis
Baleàrics en matèria de foment de l'ús del català durant el
2020?

Palma, 19 de maig de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

F)
RGE núm. 5022/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a  accions de l'Institut
d'Estudis Baleàrics en matèria de formació de llengua
catalana per a la població adulta fora dels ensenyaments
reglats durant el 2020.

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

Quines són les accions que ha fet l’Institut d’Estudis
Baleàrics en matèria de formació de llengua catalana per a la
població adulta fora dels ensenyaments reglats durant el 2020?

Palma, 19 de maig de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

G)
RGE núm. 5023/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a  sol·licituds de
plaça als cursos de l'IEB de català per a adults a Menorca.

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

Quantes persones van sol·licitar plaça als cursos organitzats
per l’Institut d’Estudis Baleàrics de formació de llengua
catalana per a la població adulta fora dels ensenyaments reglats
durant el 2020 a Menorca?

Palma, 19 de maig de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

H)
RGE núm. 5024/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a  persones sense
plaça als cursos de l'IEB de català per a adults a Menorca.

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.

De les persones que van sol·licitar plaça als cursos
organitzats per l’Institut d’Estudis Baleàrics de formació de
llengua catalana per a la població adulta fora dels
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ensenyaments reglats durant el 2020 a Menorca, quantes van
quedar sense plaça?

Palma, 19 de maig de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

I)
RGE núm. 5025/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recursos humans de
l'IEB dedicats a la formació de llengua catalana per a la
població adulta a Menorca.

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.

Quins recursos humans dedica l’Institut d’Estudis Baleàrics
a la formació de llengua catalana per a la població adulta fora
dels ensenyaments reglats a Menorca? Sol·licit que
s’especifiqui les funcions de les persones dedicades a aquestes
tasques.

Palma, 19 de maig de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

J)
RGE núm. 5026/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grup de treball a
l'àmbit de la promoció de la política lingüística prevista a
la Declaració de Palma.

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

Quants cops s’ha reunit el grup de treball en l’àmbit de la
política lingüística, prevista a la Declaració de Palma, des del
juny del 2019? Sol·licit la relació de les convocatòries amb la
data i la ubicació d’aquestes.

Palma, 19 de maig de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

K)
RGE núm. 5027/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions en
matèria de política lingüística que s'han dut a terme
conjuntament amb la generalitat de Catalunya i la
Generalitat valenciana.

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

Quines actuacions en matèria de política lingüística s’han
dut a terme conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i la
Generalitat valenciana arran de la Declaració de Palma?

Palma, 19 de maig de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

L)
RGE núm. 5028/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grup de treball en
l'àmbit de la cultura popular i tradicional previst a la
Declaració de Palma.

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

Quants cops s’ha reunit el grup de treball en l’àmbit de la
cultura popular i tradicional, previst a la Declaració de Palma,
des del juny del 2019? Sol·licit la relació de les convocatòries
amb la data i la ubicació d’aquestes.

Palma, 19 de maig de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

M)
RGE núm. 5029/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grup de treball en
l'àmbit del patrimoni previst a la Declaració de Palma.

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

Quants cops s’ha reunit el grup de treball en l’àmbit del
patrimoni, previst a la Declaració de Palma, des del juny del
2019? Sol·licit la relació de les convocatòries amb la data i la
ubicació d’aquestes.

Palma, 19 de maig de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

N)
RGE núm. 5030/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament
del thesaurus d'inventari i documentació del patrimoni
cultural previst a la Declaració de Palma.

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

En quin estat es troba el desenvolupament del thesaurus
d’inventari i documentació del patrimoni cultural previst a la
Declaració de Palma?
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Palma, 19 de maig de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

O)
RGE núm. 5031/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a rutes i itineraris
culturals que s'han dut a terme conjuntament amb la
Generalitat de Catalunya i la Generalitat valenciana.

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

Quantes rutes i itineraris culturals s’han dut a terme
conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i la Generalitat
valenciana arran de la Declaració de Palma?

Palma, 19 de maig de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

P)
RGE núm. 5032/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a itineràncies i/o
coproduccions d'exposicions temporals a museus i centres
que s'han dut a terme conjuntament amb la Generalitat de
Catalunya i la Generalitat valenciana.

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

Quantes itineràncies i/o coproduccions d’exposicions
temporals de museus i centres s’han dut a terme conjuntament
amb la Generalitat de Catalunya i la Generalitat valenciana
arran de la Declaració de Palma?

Palma, 19 de maig de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

Q)
RGE núm. 5033/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grup de treball a
l'àmbit de biblioteques previst a la Declaració de Palma.

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

Quants cops s’ha reunit el grup de treball en l’àmbit de
biblioteques prevista a la Declaració de Palma, des del juny del
2019? Sol·licit la relació de les convocatòries amb la data i la
ubicació d’aquestes.

Palma, 19 de maig de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

R)
RGE núm. 5034/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament
del catàleg comú d'escriptors a les biblioteques previst a la
Declaració de Palma.

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

En quin estat es troba el desenvolupament del catàleg comú
d’escriptors a les biblioteques previst a la Declaració de Palma?

Palma, 19 de maig de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

S)
RGE núm. 5035/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions de foment
del préstec bibliotecari entre les biblioteques de les Illes
Balears, el Principat de Catalunya i el País Valencià.

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

Quines accions s’han dut a terme per fomentar el préstec
bibliotecari entre les biblioteques de les Illes Balears, el
Principat de Catalunya i el País Valencià arran de la Declaració
de Palma?

Palma, 19 de maig de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

T)
RGE núm. 5036/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grup de treball a
l'àmbit de les indústries culturals en els sectors de la música
i les arts visuals i escèniques previst a la Declaració de
Palma.

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

Quants cops s’ha reunit el grup de treball en l’àmbit de les
indústries culturals en els sectors de la música i les arts visuals
i escèniques, previst a la Declaració de Palma, des del juny del
2019? Sol·licit la relació de les convocatòries amb la data i la
ubicació d’aquestes.
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Palma, 19 de maig de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

U)
RGE núm. 5037/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació d'un catàleg
de música en viu previst a la Declaració de Palma.

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

En quin estat es troba la creació d’un catàleg de música en
viu previst a la Declaració de Palma?

Palma, 19 de maig de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

V)
RGE núm. 5038/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grup de treball a
l'àmbit de la promoció de la creació literària i la indústria
editorial previst a la Declaració de Palma.

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

Quants cops s’ha reunit el grup de treball en l’àmbit de la
promoció de la creació literària i la indústria editorial previst a
la Declaració de Palma, des del juny del 2019? Sol·licit la
relació de les convocatòries amb la data i la ubicació
d’aquestes.

Palma, 19 de maig de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

W)
RGE núm. 5049/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reforç de personal per a campanya de vacunació COVID-
19 durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre de
2021.

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

La Conselleria de Salut i Consum, a tenor de la informació
apareguda en els mitjans de comunicació, ha realitzat una
"crida" a prop de 250 professionals d'infermeria en règim de
jubilació, per incorporar-se a les labors de vacunació durant el
període d'estiu, per a així poder cobrir-se els torns de vacances,
reforços, i baixes del personal del Servei de Salut.

Ha sol·licitat ja el Govern de les Illes Balears, l'activació
dels professionals de la Comandància General de Balears,
farmacèutics, dentistes, veterinaris i altres professionals
sanitaris dels centres de la xarxa privada de salut, per a la seva
participació en la pràctica de vacunació COVID-19, tal com els
seus col·legis oficials i associacions professionals han ofert des
de l'inici de la campanya?

Si no és així, quins són els motius?

Palma, 20 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

X)
RGE núm. 5051/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment del primer acord de la proposició no de llei
sobre "mesures de suport al producte local i de proximitat
de Balears".

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

Quines actuacions i mesures ha dut a terme el Govern per
fer efectiva l’aplicació i l'execució del primer acord de la
proposició no de llei sobre “mesures de suport al producte local
i de proximitat de Balears” (RGE 1985/2020), presentada pel
Grup Parlamentari Popular, aprovada per unanimitat a la sessió
de la Comissió d’Economia celebrada el 12 de març de 2020:

“Instar el Govern de les Illes Balears a executar nous
programes de suport i difusió als productes locals per
afavorir la producció autòctona al sector agrícola-ramader
de les Balears”?

Palma, 20 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Y)
RGE núm. 5052/21 (rectificat amb l'escrit 5055/21), de

la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment del segon
acord de la proposició no de llei sobre "mesures de suport
al producte local i de proximitat de Balears".

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

Quines actuacions i mesures ha dut a terme el Govern per
fer efectiva l’aplicació i l'execució del primer acord de la
proposició no de llei sobre “mesures de suport al producte local
i de proximitat de Balears” (RGE 1985/2020), presentada pel
Grup Parlamentari Popular, aprovada per unanimitat a la sessió
de la Comissió d’Economia celebrada el 12 de març de 2020:
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“Instar el Govern de les Illes Balears a gestionar i definir
acords amb les associacions empresarials del sector
d’hoteleria per fomentar el consum de productes locals als
hotels, amb campanyes informatives adreçades als
visitants"?

Palma, 20 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Z)
RGE núm. 5053/21 (rectificat amb l'escrit 5055/21), de

la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment del tercer
acord de la proposició no de llei sobre "mesures de suport
al producte local i de proximitat de Balears".

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

Quines actuacions i mesures ha dut a terme el Govern per
fer efectiva l’aplicació i l'execució del primer acord de la
proposició no de llei sobre “mesures de suport al producte local
i de proximitat de Balears” (RGE 1985/2020), presentada pel
Grup Parlamentari Popular, aprovada per unanimitat a la sessió
de la Comissió d’Economia celebrada el 12 de març de 2020:

“Instar el Govern de les Illes Balears a establir noves línies
de col·laboració amb les cooperatives agràries per afavorir
la comercialització del producte local i de proximitat”?

Palma, 20 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AA)
RGE núm. 5054/21 (rectificat amb l'escrit 5055/21), de

la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment del quart
acord de la proposició no de llei sobre "mesures de suport
al producte local i de proximitat de Balears".

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

Quines actuacions i mesures ha dut a terme el Govern per
fer efectiva l’aplicació i l'execució del primer acord de la
proposició no de llei sobre “mesures de suport al producte local
i de proximitat de Balears” (RGE 1985/2020), presentada pel
Grup Parlamentari Popular, aprovada per unanimitat a la sessió
de la Comissió d’Economia celebrada el 12 de març de 2020:

“Instar el Govern de les Illes Balears a gestionar amb la
Conselleria de Salut, pel que fa al subministrament a les
cuines de la xarxa d’hospitals de l’ib-salut, i amb la
Conselleria d’Educació en relació amb els menjadors
escolars, la compra de productes locals per als menús i plats
que elaboren”?

Palma, 20 de maig de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AB)
RGE núm. 5078/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a constitució dels clústers industrials de la
moda i de l'alimentació i la seva ubicació a Inca.

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

S'hi han constituït els clústers industrials de la moda i de
l'alimentació? En cas negatiu, quina és la previsió temporal per
a la seva constitució? S'ha decidit sobre la idoneïtat d'instal·lar
les seves respectives seus a Inca?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AC)
RGE núm. 5079/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a ajudes per als campus d'estiu.

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 tipus d'ajuda hi haurà per als campus d'estiu?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AD)
RGE núm. 5081/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a eliminació del servei de bus als pobles
pels quals passa el tren.

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 la Conselleria de Mobilitat ha eliminat el servei de
bus als pobles pels quals passa el tren?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
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AE)
RGE núm. 5082/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a petició de l'Ajuntament de Consell a
l'IBISEC sobre reformes necessàries al CEIP Bartomeu
Ordines de Consell.

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.

L’edifici del CEIP Bartomeu Ordines de Consell necessita
una reforma integral de la coberta així com renovar tot el
tancament. Ha fet l’Ajuntament de Consell alguna petició a
l’IBISEC al respecte? En cas de resposta afirmativa, quina
solució els han donat?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AF)
RGE núm. 5083/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a ajudes als clubs que promocionaran les
Illes Balears al Campionat d'Espanya de Bàsquet.

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.

Els dies 15 i 16 de maig es van celebrar les finals del
Campionat de Balears de Bàsquet. Tots els equips que van
quedar en primera posició jugaran el Campionat d’Espanya.
Pensa la Conselleria atorgar ajudes als clubs que
promocionaran les Illes Balears al Campionat d’Espanya de
Bàsquet?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AG)
RGE núm. 5084/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa a la realització de plans
d'inversions per a la construcció d'equipaments esportius.

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

Com s’han distribuït els 100.000€ de l’esmena del Grup
Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears aprovada als
PGCAIB per a 2021, per a la realització de plans d’inversions
per a la construcció d’equipaments esportius?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AH)
RGE núm. 5085/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa a la redacció del projecte per a
un nou PAC a Artà.

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 punt es troba la redacció del projecte per a un nou
PAC a Artà? I quins han estat els avanços des de l’aprovació de
l’esmena del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes
Balears als PGCAIB per a 2021?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AI)
RGE núm. 5086/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa a les reparacions del centre de
salut de Pere Garau a Palma.

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 punt es troben les reparacions del centre de salut de
Pere Garau a Palma? I quins han estat els avanços d’ençà de
l’aprovació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi- Proposta
per les Illes Balears als PGCAIB per a 2021?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AJ)
RGE núm. 5087/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa a la redacció del projecte bàsic
i d'execució del segon PAC a Manacor.

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 punt es troba la redacció del projecte bàsic i
execució del segon PAC a Manacor? I quins han estat els
avanços d’ençà de l’aprovació de l’esmena del Grup
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Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears als PGCAIB
per a 2021?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AK)
RGE núm. 5088/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa a l'augment de la partida
destinada a l'Institut d'Indústries Culturals.

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

Com s’han distribuït els 30.000€ de l’esmena del Grup
Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears aprovada als
PGCAIB per a 2021, per augmentar la partida destinada a
l’Institut d’Indústries Culturals?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AL)
RGE núm. 5089/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa als ajuts per a l'adquisició de
maquinària moderna per part de la indústria balear.

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

Com s’han distribuït el 1.000.000€ de l’esmena del Grup
Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears aprovada als
PGCAIB per a 2021, per ajudes a l’adquisició de maquinària
moderna per a la indústria balear?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AM)
RGE núm. 5090/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa a vals d'aparcament per
incentivar el comerç de proximitat.

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

Com s’han distribuït el 200.000€ de l’esmena del Grup
Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears aprovada als
PGCAIB per a 2021, en concepte de vals d’aparcament per
incentivar el comerç de proximitat?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AN)
RGE núm. 5091/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa a ajuts per bonificar els costos
elèctrics de les explotacions agrícoles i ramaderes.

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

Com s’han distribuït el 150.000€ de l’esmena del Grup
Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears aprovada als
PGCAIB per a 2021, en concepte de d’ajuts per bonificar els
costos elèctrics de les explotacions agrícoles i ramaderes?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AO)
RGE núm. 5092/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa a la millora del manteniment i la
conservació dels vagons de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

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

Com s’han distribuït el 500.000€ de l’esmena del Grup
Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears aprovada als
PGCAIB per a 2021, en concepte de millora del manteniment
i conservació dels vagons de Serveis Ferroviaris de Mallorca?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AP)
RGE núm. 5093/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa al dret de tempteig i retracte
sobre habitatges de protecció oficial o concurs públic
d'adquisició d'habitatges.

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.

Com s’han distribuït el 1.500.000€ de l’esmena del Grup
Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears aprovada als
PGCAIB per a 2021, en concepte d’inversió per exercir el dret
de tempteig i retracte sobre habitatges de protecció oficial o
concurs públic d’adquisició d’habitatges?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AQ)
RGE núm. 5094/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa a la reforma del Passeig Marítim
de la Colònia de Sant Jordi a l'àrea d'influència
socioeconòmica del Parc de Cabrera.

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 punt es troba la reforma del Passeig Marítim de la
Colònia de Sant Jordi a l’àrea d’influència socioeconòmica del
Parc de Cabrera? I quins han estat els avanços d’ençà de
l’aprovació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi- Proposta
per les Illes Balears als PGCAIB per a 2021?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AR)
RGE núm. 5095/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa a la planificació del transport
escolar postobligatori.

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

Com s’han distribuït els 25.000€ de l’esmena del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears aprovada als
PGCAIB per a 2021, amb la finalitat de planificar el transport
escolar postobligatori?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AS)
RGE núm. 5096/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa a la implantació de la formació
dual en comerç.

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 punt d’implantació es troba la formació dual en
comerç? I quins han estat els avanços d’ençà de l’aprovació de
l’esmena del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears als PGCAIB per a 2021?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AT)
RGE núm. 5097/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa a la contractació d'especialistes
en educació especial als centres educatius.

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

Quants especialistes en educació especial als centres
educatius s’han contractat amb els 500.000€ de l’esmena del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears aprovada
als PGCAIB per a 2021?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AU)
RGE núm. 5098/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa als ajuts a les escoles municipals
de música.

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’import en concepte d’ajuts que aquest 2021 han
rebut efectivament les escoles municipals de música d’ençà de
l’aprovació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears als PGCAIB per a 2021?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
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AV)
RGE núm. 5099/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa a la contractació de professionals
tècnics per atendre alumnes de 0-3 anys amb necessitats
especials.

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

Quants professionals tècnics per atendre alumnes de 0-3
anys amb necessitats especials s’han contractat des de
l’aprovació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears als PGCAIB per a 2021?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AW)
RGE núm. 5100/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa a la dotació de més recursos
tecnològics als centres educatius.

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

Com s’han distribuït els 100.000€ de l’esmena del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears aprovada als
PGCAIB per a 2021, per dotar de més recursos tecnològics als
centres educatius?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AX)
RGE núm. 5101/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa a l'ampliació de l'IES Llorenç
Garcias i Font a Artà.

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 punt es troba l’ampliació de l’IES Llorenç Garcias
i Font a Artà? I quins han estat els avanços des de l’aprovació
de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears als PGCAIB per a 2021?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AY)
RGE núm. 5102/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa a reforma del CEIP Son Juny a
Sant Joan.

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 punt es troba la reforma del CEIP Son Juny a Sant
Joan? I quins han estat els avanços des de l’aprovació de
l’esmena del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears als PGCAIB per a 2021?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

AZ)
RGE núm. 5103/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa a l'estudi de viabilitat de la
creació del Tribunal Administratiu de Recursos
Contractuals.

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 punt es troba l’estudi de viabilitat de la creació del
Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals? I quins han
estat els avanços des de l’aprovació de l’esmena del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears als PGCAIB
per a 2021?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

BA)
RGE núm. 5104/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 per subvencionar el Festival de Música.

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’import efectiu que l’Ajuntament de Pollença ha
rebut des de l’aprovació de l’esmena del Grup Parlamentari El
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Pi-Proposta per les Illes Balears als PGCAIB per a 2021 per
subvencionar el Festival de Música?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

BB)
RGE núm. 5105/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa a garantir la connectivitat aèria
de les 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.

Com s’han distribuït els 300.000€ de l’esmena del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears aprovada als
PGCAIB per a 2021, amb la finalitat de garantir la
connectivitat aèria de les Balears?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

BC)
RGE núm. 5106/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa a la creació de l'Observatori del
Comerç.

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 punt es troba la creació de l’Observatori del
Comerç i quins han estat els avanços d’ençà de l’aprovació de
l’esmena del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears als PGCAIB per a 2021?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

BD)
RGE núm. 5107/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa a la creació de convenis de
col·laboració en promoció turística en coordinació amb els
consells insulars.

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

Com s’han distribuït els 700.000€ de l’esmena del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears aprovada als
PGCAIB per a 2021, amb la finalitat de crear convenis de
col·laboració en promoció turística en coordinació amb els
consells insulars?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

BE)
RGE núm. 5108/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa a la creació de convenis de
col·laboració destinats a la regeneració i a la conservació de
platges.

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

Com s’han distribuït els 100.000€ de l’esmena del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears aprovada als
PGCAIB per a 2021, amb la finalitat de crear convenis de
col·laboració destinats a la regeneració i conservació de
platges?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

BF)
RGE núm. 5109/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi
als PGCAIB 2021 relativa a la remodelació del Passeig
Marítim de cala Millor i de S'Illot a Sant Llorenç.

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 punt es troba la remodelació del Passeig Marítim
de Cala Millor i de S’Illot a Sant Llorenç? I quins han estat els
avanços d’ençà de l’aprovació de l’esmena del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears als PGCAIB
per a 2021?

Palma, 21 de maig de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
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BG)
RGE núm. 5113/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions des del Govern de les Illes Balears per a
l'abordatge de l'obesitat.

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.

Respecte de l'obesitat infantojuvenil: quasi la meitat dels
infants fins a 9 anys té excés de pes, xifra extrapolable a la
nostra comunitat autònoma.

Recents estudis troben una associació entre obesitat i major
risc d'infecció i complicacions per COVID-19.

1. Té el Govern de les Illes Balears un estudi sobre la
incidència de l' obesitat en la població infantil y juvenil de la
nostra comunitat autònoma?

2. Quines són les iniciatives, accions, estratègies o plans que es
duen a terme des dels diferents departaments del Govern
(Servei de Salut, Serveis Socials, Esports, Consum, Educació,
Infància/Famílies/Joventut, ...) per a l'abordatge integral de
l'obesitat?

3. Té qualque evidència el Servei de Salut de les Illes Balears
sobre l'impacte de la COVID19 en les persones amb obesitat?

Palma, 21 de maig de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de maig de 2021, ratifica l'admissió per delegació de la 
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 5073/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a admissió a tràmit per part del Tribunal
Constitucional del Recurs d'Inconstitucionalitat contra els
pressuposts generals de l'Estat per a 2021.

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

Sra. Presidenta, com valora que el Tribunal Constitucional
hagi admès a tràmit el Recurs d'Inconstitucionalitat contra els
pressuposts generals de l'Estat per a 2021, impulsat pel Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears?

Palma, a 20 de maig de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de maig de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 5139/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estació permanent
de mesurament de qualitat de l'aire al port de La Savina.

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

Per quina raó el Govern no explica quan instal·larà l'estació
permanent de mesurament de qualitat de l'aire al port de La
Savina?

Palma, a 25 de maig de 2021
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

C)
RGE núm. 5140/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a PERTE que s'estan
impulsant des del Govern per avançar cap al canvi de
model econòmic.

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.

Quins projectes estratègics per a la recuperació i la
transformació econòmica (PERTE) s'estan impulsant des del
Govern per avançar cap al canvi de model econòmic de les Illes
Balears?

Palma, a 25 de maig de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
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D)
RGE núm. 5149/21, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a cost dels MENA de Ceuta.

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

Sra. Santiago, hem conegut a través dels mitjans que el
Govern de les Illes Balears acollirà MENA procedents de
l'assalt a la frontera de Ceuta; quin serà el cost mensual de
cadascun?

Palma, a 26 de maig de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

E)
RGE núm. 5150/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
president de la Generalitat catalana.

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

Sra. Armengol, li sembla adequat felicitar el nou president
de la generalitat catalana?

Palma, a 26 de maig de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

F)
RGE núm. 5153/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a aixecament de les restriccions que limiten
l'activitat als habitatges de vacances.

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, pensa aixecar de forma immediata les
restriccions que limiten l'activitat als habitatges de vacances i
que no s'apliquen a la resta d'establiments turístics?

Palma, a 26 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

G)
RGE núm. 5154/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a estudi sobre la viabilitat de posar
transport escolar per als estudiants d'ensenyament
postobligatori de les Illes Balears.

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

Sr. Conseller, ja ha realitzat la seva conselleria l'estudi
sobre la viabilitat de posar transport escolar per als estudiants
d'ensenyament postobligatori de les Illes Balears?

Palma, a 26 de maig de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

H)
RGE núm. 5157/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
situació dels expedients de cessió temporal obligatòria d'ús
de 56 habitatges.

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, en quina situació es troben els expedients
oberts fa tres mesos de cessió temporal obligatòria de l'ús de 56
habitatges a les Illes Balears?

Palma, a 26 de maig de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

I)
RGE núm. 5161/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
soca variant índia de COVID-19 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.

Sra. Consellera, considera que està controlat el cas de la
variant índia de la COVID-19 detectada a la nostra comunitat
autònoma?

Palma, a 26 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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J)
RGE núm. 5164/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nou centre d'educació infantil i primària d'Es Mercadal.

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.

Estarà operatiu per al curs 2021-2022 el nou centre
d'educació infantil i primària d'Es Mercadal?

Palma, a 26 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

K)
RGE núm. 5165/21, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expropiació d'habitatges.

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, persisteix el Govern
en la idea d'expropiar els habitatges que va anunciar el mes de
febrer passat?

Palma, a 26 de maig de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

L)
RGE núm. 5166/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avantguarda educativa.

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.

Creu el Govern que anem per bon camí per aconseguir
l'avantguarda educativa?

Palma, a 26 de maig de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

M)
RGE núm. 5167/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resolució
de les infraccions regulades en el Decret llei 11/2020, de 10
de juliol.

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.

En quina situació es troba la resolució de les infraccions
regulades en 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?

Palma, a 26 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

N)
RGE núm. 5168/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
salut a totes les illes.

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

Sra. Consellera de Salut, considera que totes les illes reben
de forma equitativa el mateix servei de salut?

Palma, a 26 de maig de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

O)
RGE núm. 5169/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
en matèria de família.

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 adequada la política que desenvolupa
en matèria de família?

Palma, a 26 de maig de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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P)
RGE núm. 5170/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a control de possibles infeccions de COVID a ports i
aeroports aquesta temporada turística.

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.

Quin pla té el Govern per al control de possibles infeccions
de COVID a ports i aeroports aquesta temporada turística?

Palma, a 26 de maig de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Q)
RGE núm. 5171/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a herències en
vida.

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

Sra. Consellera d'Hisenda, té previst el Govern defensar els
interessos dels ciutadans de les Illes Balears en relació amb les
herències en vida?

Palma, a 26 de maig de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

R)
RGE núm. 5172/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
"Pla B" del Govern davant la possibilitat de continuar a la
llista ambre del Regne Unit.

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

Sra. Armengol, té el Govern un "Pla B" davant la possible
negativa del Regne Unit de treure les Illes Balears de la llista
ambre?

Palma, a 26 de maig de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

S)
RGE núm. 5173/21, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
polítiques dutes a terme pel Govern en els dos primers anys
de legislatura.

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, quina valoració fa de les polítiques dutes a
terme pel seu govern en els dos primers anys de legislatura?

Palma, a 26 de maig de 2021
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de maig de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4876/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a calendari de tramitació i aprovació de la posada
en marxa de nou de la pedrera Garrigueta Rasa, davant la
Comissió d'Economia.

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

Sr. Vicepresident, té un calendari de tramitació i aprovació
de la posada en marxa de nou de la pedrera Garrigueta Rasa?

Palma, a 13 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 4877/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a possibilitat d'ús d'explosius a la nova posada en
marxa de la pedrera Garrigueta Rasa, davant la Comissió
d'Economia.

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

Sr. Vicepresident, d'acord amb els projectes presentats, la
nova posada en marxa de la pedrera Garrigueta Rasa pot
implicar que es faci ús d'explosius?

Palma, a 13 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 4878/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a problemes de trànsit que es poden generar a
Establiments en el procés de nova posada en marxa de la
pedrera Garrigueta Rasa, davant la Comissió d'Economia.

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

Sr. Vicepresident, en el procés de nova posada en marxa de
nou de la pedrera Garrigueta Rasa tindrà en compte el seu
departament els problemes de trànsit i d'altre tipus que es poden
generar a Establiments?

Palma, a 13 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 4879/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a implicacions del projecte de restauració de la
pedrera Can Rosselló, davant la Comissió d'Economia.

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

Sr. Vicepresident, quines implicacions té el projecte de
restauració de la pedrera Can Rosselló?

Palma, a 13 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 5080/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a pagament del transport a persones amb
dificultats per traslladar-se d'un municipi a l'altre per
raons sanitàries, davant la Comissió de Salut.

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

El Govern està disposat a pagar el transport a aquelles
persones que tenen dificultats per traslladar-se d'un municipi a
l'altre per raons sanitàries?

Palma, a 21 de maig de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de maig de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4965/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a mesures per garantir els drets i l'atenció
adequada a les persones que pateixen esclerosi lateral
amiotròfica (ELA) i a les seves famílies, davant la Comissió
de Salut.

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

L'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) és una malaltia
progressiva del sistema nerviós que afecta les cèl·lules
nervioses en el cervell i la medul·la espinal, i causa pèrdua del
control muscular. Aquesta patologia té caràcter degeneratiu i
incapacitant i en la seva fase més avançada acaba paralitzant
per complet els músculs del cos de la persona afectada. També
afecta la deglució, la respiració i la comunicació.

Encara que Espanya no compta amb una base de dades
oficial, segons un article publicat per la Societat Espanyola de
Neurologia l'any 2020, al nostre país hi ha 3.000 persones a les
quals els hauria estat diagnosticada aquesta malaltia, si bé la
xifra podria ser major. Al seu torn, cada any es realitzen
aproximadament 900 nous diagnòstics d'aquesta malaltia, xifra
molt similar a la del nombre de morts que es comptabilitzen de
manera anual per aquesta patologia a Espanya.

Segons dades de la mateixa font, cada dia es detecten tres
nous casos d'ELA, i és la patologia neurodegenerativa més
freqüent a Espanya segons la seva incidència, per darrere de la
demència i el Parkinson.

Segons informació publicada per la Fundació Luzón, el
nombre d'afectats d'ELA és baix en comparació amb altres
malalties, la qual cosa la converteix en una malaltia invisible.
La prevalença de l'ELA oscil·la en els diferents estudis entre 2
a 5 casos per 100.000 habitants, i s'estima que en el món tan
sols hi ha mig milió de persones amb aquesta malaltia. No
obstant això, malgrat el reduït nombre de casos, l'ELA és
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considerada com la malaltia de la motoneurona més freqüent en
l'adult, i també la més greu. A Espanya existeixen pocs estudis
epidemiològics, però en el més recent s'observen valors
lleugerament superiors als exposats a nivell mundial, ja que
presenta una prevalença de 5,4 casos per 100.000 habitants,
probablement a causa de la major esperança de vida del nostre
país.

Respecte d'aquesta malaltia s'ha d'incidir en els retards que
s'estan produint per al diagnòstic i en els errors que es
produeixen a l'hora de realitzar el diagnòstic. Per això, cal 
implementar i adoptar les mesures necessàries per evitar que la
tardança en el diagnòstic es produeixi.

És, òbviament, fonamental reduir la demora en els
diagnòstics perquè els pacients puguin accedir, com més aviat
millor, a rebre l'atenció/el tractament que la malaltia comporta.

A l'anteriorment esmentat cal afegir en multitud d'ocasions
altres factors, com són: la tardança a acudir a la consulta del
metge i la derivació a l'especialista en neurologia, que els
símptomes siguin inespecífics (en moltes ocasions aquests no
es relacionen amb l'ELA -exemples: lleugera coixesa,
raspera,..-), i la falta d'informació i formació en atenció
primària, entre altres.

El sistema d'ajudes i prestació de serveis és bàsic i
fonamental per a les persones dependents. El temps que
transcorre entre la sol·licitud de valoració del grau de
dependència i la resolució de l'expedient a les Illes Balears és
en torn dels 7 mesos de mitjana. Aquesta situació és
especialment greu en el cas de les persones a les quals se'ls
hagués diagnosticat ELA, en la mesura en què els rangs
temporals de supervivència es troben entre els 23 als 48 mesos
fins als 5 anys.

Segons dades publicades per la Conselleria de Salut i
Consum de les Illes Balears, el mes de febrer  de 2021 hi havia
57 persones diagnosticades ELA.

La velocitat amb la qual avança la malaltia en aquestes
persones i els nombrosos problemes burocràtics que retarden
el reconeixement del dret de prestacions i ajudes previstes a la
nostra legislació per a persones dependents obliguen les
administracions competents a promoure, protegir i assegurar el
gaudi ple dels drets d'aquestes persones i millorar la seva
qualitat de vida durant el procés de desenvolupament de la
malaltia.

Segons un estudi de la Fundació Luzón el cost mitjà de les
atencions d'un malalt d'ELA ronda els 35.000 €/any.

Són tots aquests aspectes els que, de manera prioritària, des
del Grup Parlamentari Ciudadanos considerem que s'han de
corregir per garantir un tracte digne i una atenció sociosanitària
adequada a totes les persones que pateixen ELA i a les seves
famílies.

És necessari fomentar i impulsar la qualitat de vida dels
pacients, i per a això s'ha d'augmentar i millorar la seva
autonomia i capacitat de comunicació.

Si bé, a la nostra Comunitat Autònoma comptem amb el
document “Estratègia d'ELA de les Illes Balears 2019-2023”

moltes de les qüestions que aquí es recullen i reconeixen
requereixen d'una ràpida i eficaç implantació, implementació i
dotació econòmica i, si cal, amb caràcter urgent davant la
situació agreujada per la pandèmia.

En aquest document es fa constar entre altres qüestions que:

“El Govern de les Illes Balears ha considerat fonamental
impulsar aquesta Estratègia per fer visible la complexitat de
la resposta a les necessitats que es presenten en el moment
en què apareix una malaltia com l'ELA. Quan aquesta
malaltia apareix en la vida d'una persona té repercussions
també per a la seva família i per al conjunt de la societat.

Especialment quan parlem de la gran discapacitat i
dependència que provoca, el complex abordatge
biopsicosocial que requereix i la gran coordinació entre els
diferents nivells assistencials i entre els recursos socials i
sanitaris que es precisen. És per tot això que considerem
necessari planificar, des d'un punt de vista estructurat i
participatiu, les estratègies en salut com a instruments per
detectar i abordar de manera integral i eficient, en aquest
cas, l'atenció a les persones amb ELA, estratègies que
també pretenen la sostenibilitat de la resposta social i
sanitària que s'ha de donar. Aquesta Estratègia d'ELA té un
període de vigència de 5 anys, 2019- 2023, i proposa
accions per respondre com es detecta la malaltia, com es
comunica la notícia, com es gestiona l'atenció i com
acompanya a les persones en aquest procés. […]

L'objectiu d'aquest document és posar les bases per al
desenvolupament d'una estratègia autonòmica específica
que millori la resposta i l'atenció a les persones amb ELA
i les seves famílies, de manera progressiva en els pròxims
5 anys. S'hi seguiran les directrius de l'Abordatge de l'ELA2
i les anàlisis i recomanacions d'altres documents de gran
valor com el de l'observatori de la Fundació Luzón3. La fi
primordial és adequar l'assistència a la nostra comunitat,
tant sanitària com psicològica i social a les necessitats
d'aquestes persones, sustentant-nos en un model d'atenció
eficient, integral, coordinat i continuat. Per la peculiaritat de
la comunitat autònoma de les Illes Balears s'hi suma el repte
que la present Estratègia serveixi per vetllar per l'equitat en
l'atenció a tots els pacients de les nostres illes.”

En aquest moment, estem ja en el tercer any de “recorregut”
d'aquest document i es pot afirmar de manera contundent que
es necessita una major actuació i dotació en relació amb els
serveis i l'assistència per a les persones que pateixen aquesta
malaltia i els seus familiars. A manera de resum, cal dir que:
1. S'ha de destinar major dotació econòmica a l'atenció i la cura
de les persones que pateixen la malaltia.
2. S'han d'agilitar els tràmits burocràtics per al reconeixement
del grau/s discapacitat (valoració canvis grau), i dependència.
3. S'ha d'impulsar i facilitar la compra de productes necessaris
per a la cura, garantir la qualitat de vida, autonomia i capacitat
de comunicació dels pacients (llits, grues, comunicadors,
programes d'ajuda, cadires, etc.).
4. S'han d'adaptar l'accessibilitat i la mobilitat en els habitatges.
5. S'han de realitzar programes de formació específica sobre
aquesta malaltia per part del personal sanitari, sociosanitari i
cuidadors.
6. S'han de dotar els hospitals d'equips multidisciplinaris (fisio,
terapeuta ocupacional, logopeda, neuròleg, pneumòleg, psico,
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otorrino, endocrí, nutricionista, treball social i infermera
gestora de casos).
7. S'han d'introduir serveis pal·liatius des d'un inici i no sols en
fases finals de la malaltia.
8. Cal un suport i un acompanyament en la fase final i el dol.
9. S'han de valorar les necessitats mèdiques i socials de la
família.
10. Cal una coordinació entre els diferents professionals i
equips de professionals en ares a la millora del tractament i
l'atenció del pacient.
11. Cal millorar l'atenció en urgències.

Per tot això, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata que l'Esclerosi
Lateral Amiotròfica (ELA) és una malaltia que genera
necessitats i dependència a les persones que la pateixen i que,
també, afecta l'entorn personal i les famílies dels pacients.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instar el Govern central que es facin els canvis
normatius necessaris perquè el diagnòstic de l'Esclerosi Lateral
Amiotròfica impliqui el reconeixement automàtic de la
condició de persona amb discapacitat amb caràcter general, en
els termes previstos pel text refós de la Llei general de drets de
les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, des del
mateix moment del diagnòstic i amb independència del seu
estadi de desenvolupament, així com el reconeixement del grau
II de dependència amb tan sols l'aparició de la simptomatologia
que es determini, amb la finalitat de garantir un suport
primerenc davant la malaltia.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, fins que es faci efectiu el requerit en el punt
anterior, s'adoptin totes les mesures que siguin necessàries
perquè, el més aviat possible, es resolguin els tràmits que es
requereixen per a l'avaluació de la discapacitat i la dependència
dels pacients amb ELA.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar l'atenció psicològica adequada tant a les
persones amb ELA com als seus cuidadors, així com també a
incrementar els recursos tant materials i econòmics com
humans destinats a les persones que pateixen aquesta malaltia.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar:

a) Cursos específics de formació per als professionals
sanitaris i sociosanitaris per dotar-los de les eines necessàries
per atendre persones amb ELA.

b) Cursos de capacitació dirigits a les famílies i al
voluntariat que intervé en les activitats amb aquests pacients.
Per a la realització dels programes formatius s'actuarà en
col·laboració i coordinació amb el sector associatiu.

6. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que en
els pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022 es recullin partides específiques en
relació una actuació multidisciplinària enfront de l'ELA:

a) Destinades a una major dotació econòmica per a l'efectiu
increment dels recursos; quant a professionals sanitaris i

sociosanitaris i mitjans materials que es requereixen per a
l'atenció de persones amb diagnòstic ELA i per a les quals
sense tenir diagnòstic sofreixen simptomatologia i degeneració.

b) Dirigides a la implementació de l'Estratègia ELA Illes
Balears en context postcovid.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, els ajuntaments i els consells insulars a realitzar
iniciatives destinades a la visualització i la sensibilitat social de
la malaltia ELA.

8. El Parlament de les Illes Balears reconeix la labor del tercer
sector, àmbit associatiu, voluntariat i dels familiars dels
pacients d'ELA, i insta el Govern de les Illes Balears a adoptar
mesures de suport que facilitin la realització dels seus projectes
i plans d'acció encaminats a afavorir el desenvolupament
integral de les persones amb ELA en oci, temps lliure i
activitats, en igualtat d'oportunitats.

Palma, a 17 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

B)
RGE núm. 4970/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls a la
consecució d'un institut per a Son Ferriol, davant la
Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.

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

Fa gairebé quaranta anys que a la zona de Son Ferriol
(Palma) es ve reclamant la construcció d'un institut
d'ensenyament secundari per cobrir les necessitats de servei
públic existent. El mateix Pla d'Infraestructures de la
Conselleria d'Educació preveu la realització d'aquest nou
equipament educatiu dins el primer període 2019-2023. La
necessitat d'aquest nou institut està fora de tot dubte i ha estat
reconeguda per totes les administracions i especialment per
l'administració educativa. És urgent i una necessitat imperiosa
aconseguir el funcionament d'aquest nou equipament que ja fa
massa temps que hauria de ser una realitat.

L'Ajuntament de Palma després de molts d'anys ha arribat
a la conclusió que els terrenys adequats per acollir aquest
institut són uns terrenys de la seva propietat que es troben
aferrats a l'Hospital Son Llàtzer. Aquests terrenys tenen unes
importants dimensions i per això s'ha de decidir quin bocí
d'aquests terrenys seran els que acolliran l'institut i, per tant,
han de ser cedits a la Conselleria d'Educació, i quin bocí
quedarà al marge d'aquesta operació. A més, aquests terrenys
requereixen l'execució d'algunes obres de dotació de serveis
urbanístics.

La Conselleria d'Educació ha manifestat tenir definit el
projecte d'institut que vol executar: 24 unitats d'ESO amb
possibilitat de batxillerat i segurament formació professional.
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Per tant, uns 12.000 metres quadrats dels 19.000 m2 de la
parcel·la municipal.

El Decret Llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents
per a la millora o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics
d'usos educatius, sanitaris o socials de la comunitat autònoma
de les Illes Balears estableix al seu article 3 la possibilitat que
la conselleria redacti i aprovi el projecte d'obres d'un institut,
encara que no hagi rebut la cessió formal dels terrenys. A més,
d'acord amb els principis de col·laboració i coordinació entre
administracions existeixen casos en què ajuntaments i
Conselleria d'Educació han firmat convenis en què una
administració avançava els doblers d'un equipament
competència d'una altra administració, que li anava retornant
aquests doblers amb pagaments fraccionats, ja que del que es
tracta és que els nins i les nines comptin amb les escoles i els
instituts adients i que una lectura restrictiva i purista de la
competència de cada administració no sigui un impediment per
assolir aquest objectiu d'interès general.

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

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fixar l'Institut de Son Ferriol com una de les
seves prioritats de construcció i posada en marxa de nous
equipaments educatius.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a plantejar a l'Ajuntament de Palma la utilització
del mecanisme previst a l'article 3 del Decret Llei 1/2018 a fi
i efecte que la conselleria iniciï el més aviat possible la
redacció i l'aprovació del projecte d'institut a Son Ferriol.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a plantejar al'Ajuntament de Palma fórmules de
col·laboració i coordinació a fi i efecte de realitzar la dotació
de serveis dels terrenys on s'ha d'ubicar l'Institut de Son Ferriol
en un termini no superior a un any.

Palma, a 18 de maig de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

C)
RGE núm. 4973/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
condemna dels atacs d'Israel als territoris palestins ocupats,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atès que els atacs
s'estan produint actualment i que la situació sembla no millorar,

és fa precís tractar l'abans possible aquesta iniciativa per a que
pugui ser aprovada o rebutjada l'abans possible.

Més de 200 palestins i palestines han estat assassinats en els
atacs aeris de l'Estat d'Israel contra la Franja de Gaza al llarg
del últims dies. Més de 50 d'ells eren infants.

Dies enrere, s'inicià l'intent de desallotjament forçós de
famílies palestines en el barri de Sheikh Jarrah a Jerusalem.
Sota la política de colonització, l'Estat d'Israel arrabassa les
seves cases per donar-les als colons arribats de diferents indrets
en un procés que ha estat qualificat de neteja ètnica –un crim
contra la humanitat– en el marc de l’ONU. A Sheikh Jarrah les
famílies palestines desallotjades il·legalment vivien allà des de
feia generacions.

El 10 de maig de 2021, Israel inicia els bombardejos
massius sobre la Franja de Gaza, que se salden a dia de d'avui
amb més de dos centenars de persones palestines assassinades,
entre elles més de cinquanta menors d’edat. Desenes d’edificis
han estat destruïts, entre els que es poden esmentar la seu de
l’agència internacional de premsa Associated Press (AP) i Al
Jazeera.

També han estat atacats un hospital, un monestir catòlic, un
orfenat, o dues escoles de l’UNRWA i l'edifici de les seves
oficines, que segons la llei internacional són inviolables.
E

+l sistema sanitari està a punt del col·lapse, mentre les
agències de l'ONU i altres ONG associades continuen brindant
assistència a la població palestina. La protecció dels civils
palestins és la prioritat davant aquesta escalada de violència en
una Franja de Gaza ja al límit després de 15 anys de bloqueig
israelià per terra, mar i aire.

Durant dècades, un gran nombre d'estats, institucions
interestatals i organismes de l'ONU en tots els nivells, han
condemnat aquestes polítiques i han assenyalat la urgència que
Israel i la comunitat internacional posen fi a la violació
sistemàtica dels drets humans i a la violència contra el poble
palestí. Recentment, una de les ONG més prestigioses i
importants del món, Human Rights Watch, va declarar que
Israel era un règim d’apartheid. L’apartheid és un crim contra
la humanitat perseguible en tribunals internacionals -de fet, el
Tribunal Penal Internacional s’ha declarat recentment
competent per a investigar aquests crims a Palestina. A més,
segons resolucions de l’Assemblea General de l’ONU com la
56/83, els estats tenen el deure de no ajudar i no assistir (no
col·laborar) amb altres estats pels seus fets internacionalment
il·lícits, és a dir, que violen sistemàticament i greument el dret
internacional, com és el cas d’Israel amb la seva pràctica
d’apartheid i amb bombardejos massius a Gaza com els de
2008-2009, 2012, 2014 i els d’aquests dies.

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 condemna els bombardejos
sobre la Franja de Gaza i la mort de més de 200 persones
palestines, entre elles més de 50 menors d’edat, i de 10
israelians.
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2. El Parlament de les Illes Balears demanda el cessament
immediat dels bombardejos israelians i de tota forma de
violència per part dels dos bàndols implicats en el conflicte.

3. El Parlament de les Illes Balears se suma a la demanda d’una
solució pacífica i dialogada sobre la base del respecte a les
resolucions de l’ONU.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que realitzi un embargament d’armes bidireccional a l’estat
d’Israel.

5. D’acord amb resolucions de l’ONU com la 56/83 de
l’Assemblea General, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern d'Espanya que posi fi a qualsevol tipus d’intercanvi
militar o de seguretat amb Israel que pugui estar relacionat amb
el bombardeig massiu contra la Franja de Gaza o la violència
contra la població palestina.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d'Espanya a sotmetre els acords, els plans
de cooperació i totes les formes de comerç i tracte amb Israel
a una major diligència deguda per assenyalar els que
contribueixen directament a la comissió de crims d'apartheid i
persecució contra el poble palestí.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d'Espanya a posar fi a les activitats i al
finançament que puguin contribuir directament a facilitar
aquests greus crims assegurant-se que cap empresa espanyola
no ajudi a mantenir o es lucri, a costa de les vulneracions de
drets humans de el poble palestí.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que doni suport a l'impuls d'una investigació per part de l'ONU
per determinar si s'han comès crims de guerra i d'apartheid
contra el poble palestí.

9. El Parlament de les Illes Balears insta la Comunitat
Internacional, la Unió Europea i el Govern d'Espanya que,
mitjançant la seva acció política i diplomàtica, es pugui aturar
l'ofensiva militar, es doni compliment del Dret Internacional i
es reprenguin les vies del diàleg i la negociació.

10. El Parlament de les Illes Balears demanda a les Nacions
Unides, a la Comissió Europea i al Govern d'Espanya la
implementació del conjunt de resolucions internacionals de les
darreres dècades que exigeixen acabar amb l'ocupació, el
bloqueig, l'aparheid, la colonització i l'ús d'armament quan es
violin els drets humans a Israel o als territoris ocupats de
Palestina.

Palma, a 18 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

D)
RGE núm. 4974/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a convocatòries d'avaluació i certificació de
coneixements de llengua catalana, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Mitjançant el Decret 62/1989, de 8 de juny (BOCAIB núm.
76, de 22 de juny), es va crear la Junta Avaluadora de Català
(JAC) amb l'objectiu d'establir i efectuar les proves per a
l'obtenció de certificats de coneixements de la llengua catalana
per part de la població adulta no escolaritzada.

D'aquesta manera, es va instaurar un sistema d'avaluació i
acreditació oficial pel qual encara avui resulta imprescindible
passar, per exemple, per accedir a llocs de feina de
l’Administració, llevat dels casos en què la persona interessada
pot accedir a altres tipus d’homologacions o reconeixements de
la llengua, com per exemple en ensenyaments reglats, a través
de la CIFALC, o mitjançant certificats d’altres juntes
avaluadores o en processos gestionats per l’EBAP.

Cada any són milers les persones que s’examinen d’un o
altre nivell en l’escala de coneixements establerta, que comprèn
des d’una base elemental fins a un domini de la llengua (de l’A
fins al C2), a més d’un nivell especialitzat en llenguatge
administratiu.

És habitual que any rere any una part dels examinands
progressin en el coneixement de la llengua i assoleixin els
nivells superiors, ben igual que també succeeix que altres es
conformen a arribar a determinat punt sense demostrar més
interès per avançar; i encara n’hi ha d’altres que es desanimen,
posposen o deixen definitivament l’aprenentatge per mor del
sistema d’avaluació que s’aplica i que resulta bastant exigent.
Així ho demostren els resultats, una vegada i altra.

Aportam els resultats definitius de la convocatòria de gener
d’enguany, que es van fer públics els passat dia 30 d’abril, i
que reflecteixen el baix nivell d’èxit dels examinands i, per
tant, del sistema establert:
• Del nivell A2 van resultar aptes 409 alumnes (un 66,61%)

dels 614 que es van presentar a tot Balears.
• Del nivell B1, tan sols aprovaren 279 examinands (un

38,75%) d’un total de 720.
• Del nivell B2, han resultat aptes 433 participants a les

proves (un 27,03%) d’un total de 1.602 persones que es van
presentar als exàmens.

• Del nivell C1, 516 alumnes van aprovar (un 28,67 %) de
1.800 presentats.

• Del nivell C2, van passar les proves 206 (un 35,40%) de
582 presentats.

• De llenguatge administratiu, només 86 persones foren aptes
(un 28,29%) d’un total de 304 que participaren a les proves.

De 5.622 examinands només van complir amb les seves
expectatives 2.147, la qual cosa suposa que ni tan sols la meitat
arriben a la certificació esperada. Altres, fins i tot, han desistit
i no s’han presentat malgrat haver fet l’oportuna inscripció.
Aquesta circumstància no es pot considerar satisfactòria i més
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aviat hauria de ser valorada com a preocupant per la mateixa
Junta Avaluadora i sobre tot per la Direcció de Política
Lingüística. No és bo el nivell de desistiment com tampoc no
ho és que la gent acabi avorrint la llengua pròpia en part com
a conseqüència d’un sistema d’avaluació que resulta bastant
punible i allunya les possibilitats d’arribar als mínims exigits.
Ho explicam.

Cadascuna de les proves d’un nivell concret consta de
diferents àrees i és preceptiu superar totes i cadascuna de les
àrees amb una puntuació mínima de 60%, que equival a un 6 en
el sistema decimal. Aquest mateix sistema regeix també i és
acceptat en l’estudi de qualsevol de les llengües que ofereix
l’Escola Oficial d’Idiomes, on l’idioma en qüestió també està
dividit en proves de gramàtica, lectura, escriptura, comprensió
de la llengua parlada i oralitat/pronunciació.

Ambdós sistemes són similars, estan sotmesos al Marc
Comú de Referència de les Llengües Europees (MCER) i
donen accés a certificats oficials; però s’ha de dir que el
sistema reglat de les Escoles d’Idiomes, tant per a
ensenyaments presencials com per a proves lliures, resulta més
amigable amb les persones que volen aprendre i progressar en
el coneixements, com es veurà més endavant.

En les proves de la Junta Avaluadora, quan l’examinand no
supera la puntuació de 60 en alguna de les àrees 1 i 2 (o les
dues, segons els nivells), l’àrea d’expressió escrita queda sense
correcció, i això vol dir sense qualificació, la qual cosa fa que
l’aspirant ni tan sols conegui si superaria aquesta part o està
encara molt enfora d’arribar a l’aptitud. Perdrà així també el
dret i l’oportunitat de fer la prova oral i de comprovar el seu
nivell en aquest vessant del coneixement de la llengua.

A diferència del que passa a les Escoles d’Idiomes de tot el
país, la conseqüència d’aquest sistema de la JAC és que
l’examinand ha d’esperar una nova convocatòria i començar en
el punt zero del nivell que pretén assolir, es a dir, haurà de
tornar a fer totes les proves i tenir el 6 que es demana a
cadascuna per arribar a l’aptitud.

El Decret 21/2019, de 15 de març, d’avaluació i certificació
de coneixements de llengua catalana, determina que correspon
a la Comissió Tècnica Avaluadora establir els criteris de
puntuació de les proves. En aquests moments aquesta comissió
rebutja guardar la puntuació de qualsevol de les àrees per a
properes convocatòries, amb la qual cosa les certificacions de
català per aquesta via no es troben en una situació de
normalitzada respecte del que succeeix amb l’estudi de llengües
a l’EOI.

Convé, a més, recordar que el mateix Govern balear en les
previsions contingudes a la Llei 3/2007, amb la nova redacció
de la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació
lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de
la funció pública en els processos selectius d’accés i mobilitat
del personal funcionari al servei de l’Administració de la
CAIB, regula aquests requisits. Són, així, moltes les persones
que passen per les proves de català amb l’objectiu d’accedir a
la funció pública, on amb poques excepcions (com la de
personal estatutari i encara temporalment) s’ha d’acreditar el
nivell de coneixements establert en la llei.

Cal tenir en compte que enguany la pròpia dinàmica de la
Junta ha retardat la publicació definitiva de les puntuacions
(que inicialment s’havia de fer el 26 de març) fins al 29 d’abril,
amb els possibles perjudicis que això hagi pogut causar a
opositors i persones aspirants a altres llocs de feina.

Atès també que el passat dia 1 de maig es va fer pública una
nova (la segona) convocatòria de proves de català fixada per al
mes de setembre de 2021 i per tot l’exposat amb anterioritat, el
Grup Popular proposa la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear,
la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, a
modificar el sistema d’avaluació en el doble sentit de

a) Garantir que l’esforç de tot examinand ha de tenir justa
correspondència en la correcció de totes les parts que ha fet de
les proves, amb expressió de resultats numèrics.

b) Que en els anys en què hi hagi dues convocatòries de
proves de català de la JAC, com seria desitjable i com serà en
2021, les puntuacions de les àrees aprovades es guardin per a
la segona convocatòria anual de manera que
l’alumne/examinand es pugui centrar en l’estudi d’aquelles
àrees que no ha aconseguit superar en la convocatòria
precedent.

Segon. El Parlament de les Illes Balears demana a la
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern
balear, que estudiï la possibilitat de consolidar dues
convocatòries anuals de les proves de català de la JAC i que
aquestes quedin vinculades amb reserva de les puntuacions de
les àrees aprovades, ben igual que tots els estudis reglats que
així ho permeten dins d’un mateix curs lectiu.

Palma, a 14 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

E)
RGE núm. 4975/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a ampliació de les places en el programa de British
Council per al curs 2021-22, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

El programa d'ensenyament plurilingüe que s'aplica a
l'Institut Cap de Llevant de Maó és un programa d'èxit que es
queda cada any sense les places suficients per atendre la
demanda que existeix.

Les peticions plantejades per moltes famílies veuen com,
per falta de places, els seus fills no poden accedir al programa
d'estudis plurilingüe encara que acreditin la nota suficient per
participar d'aquesta línia educativa, per la qual cosa s'evidencia
la necessitat d'ampliar les places disponibles del programa
educatiu British Council
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La falta de places genera frustració en molts alumnes i en
les seves famílies davant la impossibilitat de donar continuïtat
en l'etapa secundària a un programa d'estudis avançats que en
aquests moments posen en pràctica l'escola Sa Graduada,
pionera del sistema a Menorca, i en una altra versió similar el
CEIP Antoni Juan Alemany.

Mentre els alumnes del primer centre esmentat tenen plaça
assegurada a l'Institut Cap de Llevant per prolongar la línia
d'estudis que compatibilitza la formació en les llengües oficials
amb assignatures impartides íntegrament en anglès, els
estudiants del CEIP Antoni Juan Alemay únicament poden
integrar-se al programa Council per a ensenyament secundari
si hi han quedat places vacants.

L'esforç realitzat pels alumnes per superar les proves
d'accés no fructifica en la plaça desitjada.

Per això és necessari que la conselleria prevegi les accions
necessàries per a una ampliació suficient en el nombre de
places del programa Council, perquè aquesta major
disponibilitat de places es tradueixi ja en possibilitats reals dins
del període de matrícules i que els alumnes que desitgen
participar en aquestes fórmules d'aprenentatge puguin fer-ho ja
en el curs 2021-22 amb independència del centre de
procedència.

Cal aconseguir que tots els alumnes que superin les proves
d'accés puguin tenir opcions reals de seguir aquests estudis a
l'IES Cap de Llevant, que es consolidi i reforci l'experiència
d'ensenyament plurilingüe en el col·legi Antoni Juan Alemany,
on els alumnes que superen els estudis de primària obtenen la
qualificació A2 del Trinity College i en tot cas que es doni
opció i viabilitat a les expectatives de les famílies i els alumnes.
Resulta fonamental per a la millora de la qualitat de
l'ensenyament públic en l'aprenentatge i el domini de l'anglès en
tant que llengua prevalent en els àmbits internacionals i
exigible en molts llocs d'ús de totes les categories
professionals.

Per tot l'anterior el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament dels Illes Balears acorda:

1. Instar el Govern de les Illes Balears a intensificar
substancialment la implantació de programes plurilingües com
el British Council en l'ensenyament sostingut amb fons públics
de les Illes Balears.

2. Instar la Conselleria d'Educació perquè executi les gestions
precises per a una ampliació suficient en el nombre de places
del programa Council, amb la finalitat que tots els alumnes que
superin les proves d'accés puguin tenir opcions reals de seguir
aquests estudis d'ensenyament plurilingüe en els instituts, de
manera que es puguin matricular per al curs 2021-2022 amb
independència del centre de procedència.

Palma, a 17 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
El portaveu

Gabriel Company i Bauzá

F)
RGE núm. 4976/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a defensa de les "casetes de vorera", davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

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

Ateses les notícies aparegudes en els mitjans de
comunicació de l’illa de Menorca, que Demarcació de Costes
vol demolir les casetes de barca a diferents indrets de Menorca;
atès que la Demarcació de Costes fa una interpretació abusiva
de la Llei de costes; atès que les casetes de vorera de les Illes
Balears representen un bé etnològic i històric singular, que
inclou casetes de barca, refugis de pescadors, casetes de vega
i casetes de bany; atès que moltes de les casetes de vorera
podrien figurar en els catàlegs municipals per formar part del
patrimoni històric, d’acord amb el que determina l’article 1.2
de la Llei 12/1998, de 12 de novembre, de patrimoni històric de
les Illes Balears, i subjectes a la protecció general que estableix
l’article 22.1 de la mateixa llei.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears es pronuncia favorablement
a la conservació i al manteniment de totes les casetes de vorera
que existien al litoral de les Illes i que formen part del paisatge
i de la idiosincràsia del poble de les Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears acorda instar els
ajuntaments de tota la comunitat autònoma per tal que facin
també un pronunciament favorable a la conservació de tots els
béns de caràcter etnològic distribuïts al llarg del litoral de
Balears i a estudiar i posar en marxa fórmules de protecció al
seu abast per recollir i emparar la totalitat d'aquests béns. En
particular, s'insta els ajuntaments a incloure dins els respectius
catàlegs municipals del patrimoni històric les casetes de vorera
que encara no hi figurin, tant si estan dins el domini públic
Marítimoterrestre, com fora d'aquest, amb l'objectiu de garantir
millor la seva protecció.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Demarcació de
Costes, l’Autoritat Portuària de Balears i Ports de les Illes
Balears perquè paralitzin les ordres d'enderrocament, i s’estudiï
si és possible que l'aplicació del que es preveu a l’article 2,
apartat 3 de la Llei 2/2013, de protecció i ús sostenible del
litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de
costes, concedint les pròrrogues corresponents als
concessionaris de les casetes de vorera que així ho sol·licitin
situades dins el domini marítimoterrestre, amb els límits
màxims establerts a la llei, a fi d’evitar el seu abandonament i
degradació, amb el compromís per part dels concessionaris de
garantir el seu correcte manteniment i conservació i la
continuïtat dels usos tradicionals.
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Palma, a 17 de maig de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

G)
RGE núm. 5000/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
foment de la participació i la representació dels i de les
estudiants, davant la Comissió d'Educació, Recerca i
Cultura.

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

Entenem la participació estudiantil com un conjunt
d’accions que doten d’eines a l’alumnat perquè pugui actuar de
manera activa en els processos que l’afecten i prenent decisions
respecte del seu procés educatiu.

La participació estudiantil no només canalitza les
necessitats i reivindicacions de l’alumnat, sinó que constitueix
un procés formatiu i d’empoderament essencial.

Per tant, tal com desenvolupa l’estudi “La participació
estudiantil com a eina d’empoderament ciutadà” de l’Anuari de
la Joventut 2018, al cap i a la fi la participació i representació
dels i les estudiants per elles mateixes suposa l’exercici de
ciutadania activa necessària per prendre consciència de la
capacitat de decisió i de transformació del nostre entorn que
tenim com a subjectes polítics proactius.

La regulació de la participació estudiantil està regulada,
principalment, en normes de caràcter estatal. La Llei Orgànica
3/2020, de modificació de la Llei Orgànica d’educació, incideix
de forma clara en els principis generals que han de regir la
participació de tota la comunitat educativa, així com
l’autonomia i govern dels centres.

"Article 118. Principis generals.
1. La participació és un valor bàsic per a la formació de
ciutadans autònoms, lliures, responsables i compromesos
amb els principis i valors de la Constitució.
2. Les Administracions educatives fomentaran, en l'àmbit
de la seva competència, l'exercici efectiu de la participació
d'alumnat, professorat, famílies i personal d'administració
i serveis en els centres educatius.

Article 119. Participació en el funcionament i el govern dels
centres públics i privats concertats.
1. Les Administracions educatives garantiran la participació
activa de la comunitat educativa en les qüestions rellevants
de l'organització, el govern, el funcionament i l'avaluació
dels centres, fomentant aquesta participació especialment en
el cas de l'alumnat, com a part del seu procés de formació.
2. La comunitat educativa participarà en el govern dels
centres a través del seu Consell Escolar. El professorat
participarà també en la presa de decisions pedagògiques
que corresponen al Claustre, als òrgans de coordinació

docent i als equips de professors i professores que
imparteixin classe en el mateix curs o cicle.
3. Correspon a les Administracions educatives afavorir la
participació de l'alumnat en el funcionament dels centres, a
través dels seus delegats de grup i curs, així com dels seus
representants en el Consell Escolar."

Així mateix, disposicions encara vigents de la Llei orgànica
reguladora del dret a l’educació de 1985 (així com la seva
normativa de desplegament) inclouen referències importants a
la participació dels estudiants mitjançant associacions
d’estudiants:

"Article setè.
1. Els alumnes podran associar-se, en funció de la seva
edat, creant organitzacions d'acord amb la Llei i amb les
normes que, en el seu cas, reglamentàriament s'estableixin.
2. Les associacions d'alumnes assumiran, entre altres, les
següents finalitats:

a) Expressar l'opinió dels alumnes en tot allò que afecti
la seva situació en els centres.

b) Col·laborar en la labor educativa dels centres i en les
activitats complementàries i extraescolars d'aquests.

c) Promoure la participació dels alumnes en els òrgans
col·legiats del centre.

d) Realitzar activitats culturals, esportives i de foment
de l'acció cooperativa i de treball en equip.
3. Les Administracions educatives afavoriran l'exercici del
dret d'associació dels alumnes i alumnes, així com la
formació de federacions i confederacions."

En tot cas, no podem oblidar que la Constitució Espanyola
estableix uns principis i un marc general d’actuació que dóna
suport a la importància de la participació juvenil i estudiantil.
Ho fa a l’article 27 propugnant el dret a l’educació amb la
participació efectiva de tots els sectors afectats. En aquest
sentit, l’article 48 també estableix que “els poders públics han
de promoure les condicions per a la participació lliure i eficaç
de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic
i cultural”.

A les Illes Balears, així com al conjunt de l’Estat, trobam un
profund desconeixement per part de l’alumnat -i sovint de la
resta de la comunitat educativa- dels instruments existents per
materialitzar una participació i representació efectiva, així com
del seu funcionament. D’igual manera, no s’introdueixen els
elements necessaris al llarg del procés educatiu per generar i
desenvolupar la consciència de la utilitat i la importància que
té el fet que el col·lectiu protagonista de la comunitat educativa
estigui representat.

Aquest desconeixement deriva, naturalment, en el fet que no
s’utilitzen les figures i els mecanismes preestablerts de forma
correcta. Un exemple molt clar és el de la figura més coneguda:
el delegat o delegada de classe, que no aprofita tot el potencial
que la seva pròpia naturalesa i la normativa li atorga. Aquesta
situació també ha derivat en la manca d’un teixit associatiu fort,
així com una baixa proactivitat dels representants als diferents
consells escolars, o fins i tot, l’existència de moltes places
buides en aquests òrgans.

És responsabilitat de les administracions públiques treballar
per aconseguir una participació efectiva dels i les estudiants. Si
volem que els nins i nines, els i les adolescents, siguin part
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activa de la societat, i en el futur s’impliquin socialment i
políticament, han de començar per participar en la presa de
decisions del seu entorn més immediat. Han de poder opinar i
decidir lliurement. Això passarà, ineludiblement, per incorporar
la participació estudiantil en el dia a dia i en el funcionament
del centre.

És necessari establir dinàmiques que afavoreixin una
consciència col·lectiva que cerqui l’empoderament dels
estudiants, que incrusti la necessitat de defensar els seus drets
i d’exercir els seus deures. L’objectiu és clar: traslladar
aquestes experiències i formes de relacionar-se a una societat
democràtica avançada amb una ciutadania activa.

Cal una estratègia transversal a l’abast de tots els membres
de la comunitat educativa que permeti materialitzar accions
concretes que, entre d’altres, garanteixin una formació clara a
alumnes, docents i equips directius.

Generar i garantir una participació efectiva que ens dugui
cap a l’exercici d’una ciutadania activa continua sent un repte
de tota la societat. Tot el procés educatiu té un gran potencial
per construir les bases de la cultura de la participació des
d’edats primerenques, fet que clarament reverteix en la resta
d’esferes de la societat.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar i promocionar la participació estudiantil
com a eina d’empoderament dels estudiants que generi
ciutadania crítica i que, mitjançant la seva representació, els
permeti participar activament en la presa de decisions del
centre educatiu.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar una estratègia que posi en marxa
accions per promoure la participació i representació estudiantil,
entre les quals s’inclogui:

1. Mesures que permetin millorar la informació i
incrementar la participació pel que fa als processos
electorals del col·lectiu estudiantil.
2. Establir espais de trobada intercentres dels representants
estudiantils.
3. Definir criteris que permetin a la inspecció educativa
valorar el grau d’execució de les mesures.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a acompanyar i fomentar la creació i l'extensió del
teixit associatiu estudiantil i a reforçar els espais i mecanismes
necessaris per atendre de manera efectiva les propostes dels i
les representants estudiantils.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a introduir elements formatius específics de foment de
la participació estudiantil per als i les docents i per a les
direccions dels centres educatius.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure que a l’hora setmanal dedicada a tutoria

s’introdueixin continguts i elements de debat que permetin el
foment de la participació estudiantil.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar com a element avaluador la participació
estudiantil dins els Indicadors del Sistema Educatiu de les Illes
Balears (ISEIB) que elabora l’IAQSE.

Palma, a 18 de maig de 2021
Els diputats
Ares Fernández i Lombardo
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

H)
RGE núm. 5014/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a beques menjador, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Balears té actualment unes dades complicades en relació
amb la vulnerabilitat dels escolars. Els menjadors escolars són
els més cars d’Espanya, amb una mitjana de 6’5€ per nin i dia,
el doble que altres regions d’Espanya. S’ha agreujat l’índex de
pobresa infantil passant del 26% abans de la pandèmia que ja
era dels pitjors d’Espanya, fins al 33 % segons Unicef Baleares,
amb la qual cosa un de cada tres nins de les Illes es troba en
situació greu de pobresa o vulnerabilitat social. I s’ha
incrementat el darrer any l’atur de les famílies en un 47% , això
suposa que 40.000 famílies tenen tots els membres sense feina
i dificultats per assumir les despeses més bàsiques.

A pesar d’aquesta situació de crisi i les dades indicades, el
pressupost que el Parlament aprova anualment per a les beques
menjador a les escoles no es gasta degudament. El darrer curs
es varen arribar a fer dues convocatòries, i sobraren doblers a
totes dues.

La Federació de mares i pares ha denunciat que els requisits
són inassumibles per una part de les famílies que les necessiten,
fins al punt que varen ser rebutjades més de 2.000 sol·licituds
familiars de beques menjador.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar la gestió de les beques menjador que
necessiten les famílies per garantir el menjar dels seus fills
escolars, revisant els requisits d’accés per arribar a més
sol·licitants i tramitant les convocatòries amb major agilitat per
assegurar les ajudes abans del mes de setembre de cada curs.
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Palma, a 18 de maig de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

I)
RGE núm. 5039/21, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a violació de drets
humans a Colòmbia, 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 Unidas Podemos i MÉS per Mallorca presenten
la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

Des del passat 28 d'abril, data en la qual es va iniciar l''Atur
Nacional" contra la reforma fiscal i una bateria de mesures
socials i econòmiques perjudicials per a la majoria de la
població, entre les quals es compta la reforma del sistema de
salut, s'han anat succeint diverses protestes a Colòmbia, que
han anat en augment, estenent-se a tot el país. Les massives
manifestacions exigeixen al govern la garantia dels drets bàsics,
encara més necessaris en un context d'alta incidència de la
COVID-19. Una atenció sanitària digna, l'aprovació d'una
renda bàsica, un fre a les privatitzacions, el cessament de la
violència contra líders socials i un compromís real amb l'acord
de pau amb les FARC són algunes de les principals demandes
del poble colombià durant les protestes.

En un context de militarització del país, el govern colombià
ha respost amb una feroç repressió, que ja ha causat desenes de
morts, centenars de ferits i milers de persones detingudes
només per exercir el seu dret de manifestació, així com altres
violacions dels drets humans, com la violència sexual contra
dones per part de les forces de seguretat.

Però aquests greus fets no són una novetat al país andí. A la
fi de 2019, el govern ja va reprimir importants protestes, que
sorgien de demandes socials similars a les actuals, amb el
terrible resultat de diverses persones mortes i centenars de
ferits. Però, a més, Colòmbia fa dècades que suportant una
violència estructural que els diferents governs no han pogut, i
en molts casos no han volgut detenir. Centenars de líders i
activistes socials són assassinats a Colòmbia des de fa dècades,
a més de les permanents amenaces i persecució de la qual són
víctimes dirigents i membres de sindicats, organitzacions
socials i representants de minories ètniques.

A aquesta terrible situació, ha de sumar-se la voluntària
falta de compromís del Govern de Duc per implementar els
històrics acords de pau, signats a l'Havana en 2016, a través del
boicot d'alguns dels seus punts fonamentals i, sobretot, amb la
desprotecció d'exmembres de les FARC, signants de l'acord.
Acords que conduïen a la legalització del Partit Socialista de
Colòmbia i el desmantellament de les guerrilles. No obstant
això, des d'aquella històrica rúbrica, més de 250 excombatents
han estat assassinats sense que s'hagi investigat i perseguit als
culpables.

Per tot això, els Grups Parlamentaris d'Unidas Podemos i
MES per Mallorca presentem la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears condemna la repressió del
govern colombià de les protestes civils legítimes d'aquestes
setmanes, així com la sistemàtica persecució política, sindical
o social a Colòmbia.

1. Ell Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i la Comissió Europea a exigir al govern colombià la garantia
del respecte dels drets humans i la continuïtat del procés de pau
al seu país.

Palma, a 19 de maig de 2021
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

J)
RGE núm. 5074/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a rebuig a la taxa aèria, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del
Govern, aprovat pel Consell de Ministres del passat 13 d'abril
de 2021 i presentat després del mateix pel mateix president
Sánchez, assumeix davant la Comissió Europea la determinació
de l'executiu socialista de portar endavant la seva proposta
d'implantar un nou impost específic als bitllets d'avió.

La intenció del Govern la vam conèixer inicialment l'any
passat amb l'anunci de la creació d'un “Impost Verd”, que poc
després es va guardar en un calaix però que ja deixava clara la
intenció del Ministeri d'Hisenda de crear noves figures fiscals,
en aquest cas amb el següent argument: “la necessitat de dotar
de major pes als impostos mediambientals per lluitar contra el
canvi climàtic”.

La millora de la connectivitat aèria de Balears ha estat i és
un repte continu i una reivindicació social llargament
demandada. Amb serioses dificultats s'han aconseguit millores
i drets al llarg dels anys, que no podem permetre'ns perdre ni
que unes certes decisions polítiques vagin en contra de la
competitivitat del nostre arxipèlag.

Per tant, la mesura d'un nou impost al transport aeri afectarà
de forma molt greu els ciutadans de les Illes Balears, obligats
a utilitzar el transport aeri cada vegada que es desplacen fora de
la seva comunitat o entre les illes, que per tant res no té a veure
amb el luxe, i amb preus que actualment ja són elevats i que
encara s'encaririen més amb aquest impost.

La decisió política de crear aquest nou impost només pot
considerar-se totalment injusta per a territoris insulars com és



BOPIB núm. 103 -  28 de maig de 2021 5913

el cas de Balears, que han sofert una greu reculada en els últims
mesos, amb una baixada del PIB molt important i l'augment de
ciutadans en situació de desocupació, fruit de la caiguda del
turisme, el nostre motor econòmic.

Per si no fos prou, la notícia difícilment es podria a donar
a conèixer en pitjor moment, just en uns mesos crucials per a la
recuperació del turisme a Balears i amb grans incògnites sobre
una campanya d'estiu, sense bones expectatives, on el sector
continua expectant sobre la viabilitat de les seves empreses,
amb les conseqüències econòmiques i laborals que això
causarà. És una evidència avalada pel sector econòmic,
productiu i concretament el turístic, que Balears no podrà
suportar una segona temporada com la de 2020.

Davant això resulta necessari continuar defensant un tracte
diferenciat per als residents insulars, màximament quan no és
la primera vegada que s'ha posat en dubte aquest caràcter de
necessitat que té la connectivitat aèria a Balears, seguir
mantenint que la connectivitat aèria és estratègica per a la
supervivència econòmica de la nostra comunitat autònoma i per
al seu correcte desenvolupament i funcionament social i
defensant la necessitat de dur a terme polítiques
mediambientals i per a un turisme sostenible que no penalitzin
els ciutadans i la vida del nostre territori.

Nombrosos col·lectius ja s'han posicionat en contra
d'aquesta decisió, entre d'altres associacions com a ALA
(Associació de Línies Aèries) o la IATA (Associació de
Transport Aeri Internacional) que han proposat altres solucions
per combatre el canvi climàtic en comptes d'imposar un impost
d'aquest tipus, com per exemple, incentivar la renovació de
flotes per convertir els aparells en més eficients i amb un menor
impacte mediambiental. Però també s'han posicionat en contra,
el sector turístic o les associacions de consumidors, no sols a
nivell nacional sinó també balear, totes elles demanen
prudència i una reflexió al Govern en la presa d'aquestes
decisions.

Des del Partit Popular volem denunciar la falta de consens
a l'hora de crear aquest nou impost que repercutirà directament
en els ciutadans de Balears, que ja pateixen la doble i triple
insularitat, per tot això, considerem que el Govern ha de retirar
la seva proposta.

Així doncs, i per tot l'anterior, el Grup Parlamentari Popular
proposa a l'aprovació de la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a no portar a la pràctica la seva proposta de crear un nou impost
al transport aeri, que no farà una altra cosa que castigar els
residents de Balears i discriminar-los respecte dels de la
península, a més d'atacar directament la competitivitat del
nostre sector empresarial i productiu en general i del turístic en
particular, a més d'implicar un atac a Balears com a destinació
turística.

Palma, 18 de maig de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

K)
RGE núm. 5075/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a inici dels viatges de l'IMSERSO, davant la
Comissió de Turisme i Treball.

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

Les conseqüències de la crisi sanitària per la COVID-19 a
Balears han suposat una desfeta social i econòmica sense
precedents. Vam perdre la temporada turística 2020, avui la
nostra comunitat continua líder en xifres d’atur d’Espanya i
amb la major caiguda del PIB.

De cara a aquesta nova temporada, es fa més necessari que
mai reactivar el turisme per tal de recuperar l’economia i els
llocs de feina; reactivar-lo des de tots els vessants, i ja que
aquesta temporada estem veient que ve endarrerida per
diferents motius, es més que evident la necessitat d’allargar la
temporada tot el que sigui materialment possible.

El que és clar és que serà molt necessari recuperar a curt
termini segments de mercat ja existents i que per la pandèmia
i els rebrots no s’han pogut recuperar. Tal es el cas dels viatges
de l’IMSERSO, molt importants per a les Balears, que ajuden
a allargar la temporada, dinamitzen l'economia en temporada
baixa i afavoreixen la connectivitat aèria.

Des del Govern Central, la ministra de Turisme, Reyes
Maroto, ha anunciat que el mes de setembre es reprendran
aquests viatges en la seva venda i l’octubre començaran els
viatges pròpiament, encara que també és cert que les
informacions del Govern central són contradictòries, ja que el
comunicat emès el 14.5.21 per l’IMSERSO, organisme que
depèn del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, anuncia
que, de moment, no poden concretar-ne la data d’inici.

D’altra banda, no hi ha constància que els plecs per a la
seva licitació estiguin aprovats, la qual cosa a dia d’avui genera
preocupació, ja que fa més d’un any que es van suspendre els
viatges de l’IMSERSO i, si com sembla ser, encara no s’han
aprovat, es tornarà a produir un retard en el seu inici, que serà
totalment negatiu per a la recuperació econòmica i social i per
a la tan necessària desestacionalització.

En qualsevol cas, creiem que en turisme les administracions
competents s'han d'anticipar als problemes i a les situacions
desfavorables que es prevegin, per tal de prendre mesures que
donin resultat positiu per a la ciutadania. Per tant, considerem
que no es pot perdre ni demorar més aquest turisme tan positiu
per a Balears ni la partida pressupostaria que anualment el
Govern central destina a incentivar-lo.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
restablir els viatges de l'IMSERSO a la major brevetat possible,
amb totes les garanties sanitàries i, en qualsevol cas, el mes de
setembre 2021.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
tenir en consideració les propostes i reivindicacions efectuades
pel sector turístic relatives a l'organització, la gestió del
programa, el nombre de places i els preus, entre d’altres, per tal
de millorar i actualitzar el programa de l’IMSERSO.

Palma, 18 de maig de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

L)
RGE núm. 5120/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a augment dels
auxiliars administratius dels centres educatius d'infantil i
primària, davant la Comissió d'Educació, Recerca i
Cultura.

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

L’estat d’alarma provocat per la crisi sanitària de la
Covid-19 va suposar el tancament dels centres educatius el
març de 2020, l’acabament del curs 2019-2020 en format a
distància i el desenvolupament del curs 2020-2021 en un
format de semipresencialitat a les etapes educatives a partir 2n
d’ESO, Batxillerat i FP, i desdoblament de classes a Infantil i
Primària per garantir les distàncies de seguretat. Totes aquestes
circumstàncies han posat de manifest la necessitat d’accelerar
el procés de digitalització a l’ensenyament educatiu en general
i als centres docents en particular.

Actualment a les Illes Balears hi ha 215 Centres d’Educació
Infantil i Primària (CEIP). Segons dades de la Conselleria
d’Educació, hi ha 100 places creades de personal administratiu
als CEIP de les Illes Balears al curs 2020-2021, de les quals
s’han dotat 51 places i d’aquestes, només s’han ocupat 41.
Així, 76 CEIP estarien coberts amb places dotades. L’anàlisi
d’aquestes dades ens permet afirmar: a) que les places creades
són insuficients si es vol aconseguir la digitalització total dels
centres educatius, b) que el 50% de les places creades no estan
dotades, c) que el 20% de les places creades i dotades no s’han
ocupat i d) que un terç dels centres coberts amb la plaça dotada
de personal administratiu el comparteixen amb un altre centre.
Així podem concloure que els centres educatius precisen
urgentment augmentar la presència de personal administratiu
que s’encarregui de la realització de tasques administratives i
de la digitalització d’expedients i procediments.

Per assolir aquest objectiu, resulta imprescindible fer un
projecte d’inversió que permeti la creació i dotació de noves
places d’administratiu i d’auxiliars administratius (mínim 115
places) que suposaria la contractació progressiva de com a
mínim un d’auxiliar administratiu per a cada centre docent
d’educació infantil i primària de les Illes Balears que s’anirien
incorporant de forma progressiva durant el curs 2021-2022.

Per altra banda, és imprescindible dotar econòmicament les
49 places que ja estan creades, però que resten a l’espera de
dotació que els permeti ser ocupades.

Finalment, però no menys important, les places creades i
dotades s’han d’ocupar. Davant el volum de tasques
administratives i de digitalització d’expedients que es genera
als CEIP, juntament amb la necessitat que hi ha de personal
auxiliar administratiu que desenvolupi aquestes feines, els
centres no es poden permetre el luxe de tenir places sense
cobrir.

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

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Formació Professional a crear i dotar, abans del
començament del nou curs 2021-2022, 115 noves places
d’auxiliars administratius que suposaria la contractació
progressiva de com a mínim un d’auxiliar administratiu per a
cada centre docent d’educació infantil i primària de les Illes
Balears, que s’anirien incorporant de forma progressiva durant
el curs 2021-2022.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Formació Professional a dotar econòmicament les
49 places d’auxiliars administratius per als CEIP, que ja estan
creades i a impulsar la seva ocupació per al pròxim curs
2021-2022.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Formació Professional a promoure l’ocupació de
les places d’auxiliar administratiu als CEIP, que ja estan
creades i dotades econòmicament, abans de l’inici del pròxim
curs 2021-2022.

Palma, 14 de maig de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
La portaveu
Catalina Pons i Salom

M)
RGE núm. 5121/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a ajudes d'habitatge per a joves de les Illes Balears,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

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

Les Illes Balears és la regió on el metre quadrat d’habitatge
és més car d’Espanya: 3.129 euros. Supera àmpliament a la
segona comunitat autònoma menys barata, la Comunitat de
Madrid, a 2.877 euros de mitja el metre quadrat, i al País Basc,
2.669 euros. A més, el preu s’ha incrementat durant els darrers
mesos. Un informe de l’Idealista exposa que, durant el mes de
febrer, va pujar un 0,7% el preu de l’habitatge de les Illes. Cap
territori va pujar tant.
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A aquest fet s’afegeix que el 50% dels joves espanyols no
disposa de suficients recursos per fer front a l'entrada
necessària per comprar-se una casa segons l’estudi "Jóvenes y
Vivienda 2020". A més, el mateix document exposa que els que
tenen menys estalvis respecte de l'entrada necessària són els
joves de les Balears, amb 14.150 dels 64.732 euros que
requereixen. És a dir, no tenen ni una quarta part del que es
necessita per poder comprar una casa. Per llogar una llar, no
canvia l’assumpte. L’Observatori d’Emancipació va publicar a
finals de 2019 que un jove de les Illes, de 16 a 29 anys, a de
dedicar el 123,6% del seu salari per poder pagar un lloguer.
Cap comunitat autònoma d’Espanya no té uns nombres tan
crítics i preocupants com el de les Balears. El salari mitjà de un
jove a l’arxipèlag és absolutament insuficient per poder
emancipar-se. Cal recordar que el dret a un habitatge és un dret
que es reconeix a la Constitució Espanyola.

Així mateix, el Consell de Menorca va aprovar –a proposta
del Partit Popular- per unanimitat, el passat 22 de març de
2021, que instaria al Govern de les Illes Balears a construir
habitatges protegits en règim de lloguer amb prioritat per a la
gent jove. També es decidí que es sol·licitaria, a l’Executiu
autonòmic, dissenyar uns préstecs hipotecaris amb una línia
d'avals per a joves, a fi que els bancs financin el 100% de la
compra d'habitatge i així els joves puguin accedir al seu primer
habitatge.

Altres territoris, com la Comunitat de Madrid o la Regió de
Múrcia, han impulsat diverses mesures per incentivar
l’emancipació dels joves. Per exemple, el Govern de López
Miras dedueix als joves fins als 35 anys el 5% del preu d’una
adquisició, reforma o construcció d’un habitatge. A Madrid,
disposen de diferents línies per fomentar la compra o el lloguer
d’una casa per parts dels joves.

Com s’exposa, els joves de les Illes Balears són els que
tenen més dificultats de tota Espanya.

Per tant, es fa necessari que s’aprovin diferents mesures o
iniciatives per garantir aquest dret. A més, reactivar el mercat
immobiliari serviria per millorar la situació econòmica de la
regió després dels efectes negatius que ha suposat la
COVID-19.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar ajudes per avalar la hipoteca dels joves de la
comunitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar mesures per posar en el mercat habitatges per
als joves fins als 35 anys a preus baixos per poder llogar-los un
50% per davall del preu del mercat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a atendre tots els balears, especialment els joves, que
no poden accedir a un habitatge.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a avalar als joves per poder comprar, construir o
reformar un habitatge.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a bonificar als municipis el pagament de l'IBI dels
joves fins als 35 anys durant els tres primers anys després de
l'adquisició d'un habitatge per tal d’eximir-los d’aquest impost.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar incentius fiscals a la declaració d'IRPF
en relació amb l'habitatge jove.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a eliminar l’impost sobre Transmissions Patrimonials
i Actes Jurídics Documentats -modalitat d’Actes Jurídics,
Documentats– per a la compra d’habitatge habitual, així com
per als préstecs hipotecaris per a la compra d'habitatge habitual
per a joves menors de 30 anys, famílies nombroses o
monoparentals.

Palma, 21 de maig de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

N)
RGE núm. 5124/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a cotització dels autònoms, davant la Comissió de
Turisme i Treball (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Urgeix adoptar mesures
en ares a la protecció dels treballadors autònoms. Aquest sector
és un dels principals motors de l'economia però està en greu
risc amb motiu de la crisi sociosanitària provocada per la
COVID-19 i per les mesures econòmiques que s'han adoptat i
que està previst que s'aplicaran.

El debat sobre la cotització sobre ingressos reals dels
autònoms no és nou i sempre ha estat acompanyat d'una gran
controvèrsia, ja que xoquen interessos enfrontats. D'una banda,
el de lligar les cotitzacions dels autònoms als seus ingressos
reals i per una altra, el d'incrementar els drets d'un col·lectiu
que sempre s'ha caracteritzat per la insuficiència de la protecció
social en cas de desocupació, accident, baixa per malaltia
laboral o jubilació.

No obstant això, aquesta situació no legitima el Govern a
trobar en els treballadors autònoms una font d'ingressos sense
més, amb pujades de la cotització que superen amb molt les
contribucions que fan els treballadors per compte d'altri. A més,
qualsevol mesura en aquest àmbit ha de venir avalada per un
acord ampli amb el sector, acord que el Govern no ha volgut,
o aconseguit, aconseguir. De nou, ha preferit optar per pegats
i vies unilaterals en lloc de per defensar a un col·lectiu
eternament perjudicat.
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Des de Ciudadanos que el Govern s'assegui a negociar amb
tots els actors, associacions i partits, per aconseguir un acord
ampli, que permeti resoldre els problemes aquí assenyalats.
Nosaltres sempre hem considerat que els autònoms són una de
les bases de la riquesa d'un país, i que necessitem protegir-los,
mentre col·lectiu amb menor protecció. El Govern ha de
desistir de la seva obstinació per actuar unilateralment i
continuar condemnant els autònoms a la desprotecció i la ruïna.

Els autònoms han estat un dels grups més afectats per la
pandèmia, més de 1,5 milions d'autònoms s'han vist abocats a
dependre de prestacions i molts d'ells, s'han mantingut al
capdavant d'activitats essencials quan el nostre país i la nostra
economia més els necessitava.

L'hostaleria, per exemple, ha perdut més de 100.000
autònoms en el 2020, un any en què la seva facturació ha caigut
per sobre del 85%. El 30% dels negocis hostalers no tornaran
a aixecar les seves persianes després d'aquesta crisi, són unes
xifres catastròfiques per al sector en el qual  la majoria són
treballadors per compte propi. Per part seva, els més de
300.000 autònoms que treballen en el sector de l'oci nocturn
carreguen amb la llosa de ser els treballadors per compte propi
que abans van tancar, i els que menys oportunitats han tingut en
aquest últim any de reprendre la seva activitat. Més d'un 29%
dels 16.500 locals que existien el març de 2020, ja han tancat
per sempre. Les xifres no milloren per als sectors de les
agències de viatges, el transport de passatgers, les perruqueries
o el comerç minorista.

Des de Ciudadanos defensem oferir solucions perquè
aquells que s'han passat la seva vida treballant, creant valor i
ocupació, no es vegin en una situació de vulnerabilitat quan
arriben a la jubilació, quan són pares o han de donar-se de
baixa per un accident o per malaltia.

Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a frenar la reforma de les cotitzacions dels autònoms fins a
trobar una solució consensuada amb les associacions rellevants
i la resta dels grups parlamentaris, evitant posar en risc
l'economia de molts autònoms en un moment en el qual estem
lluny de recuperar l'activitat per complet.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a aprovar el Pla de Rescat per a Autònoms, per assegurar la
protecció i la prosperitat d'un col·lectiu que ha estat
constantment maltractat o oblidat per les administracions
públiques.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a conformar una taula de negociació on hi siguin presents les
associacions d'autònoms i abordin el problema de la falta de
protecció que sofreixen els treballadors autònoms.

Palma, 24 de maig de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu suplent
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 5305 a 5314/19, de la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a aules modulars  i aules
modulars en règim de lloguer els anys 2015 a 2019.

La informació sobre l’evolució de les aules modulars, així
com l’evolució del Pla d’infraestructures es troba disponible al
següent enllaç, on també hi consten el nombre d’aules modulars
per centre educatiu, així com la previsió de retirada.

https://www.caib.es/sites/M170905100932629/ca/aules_mod
ulars_i_pr_evisia_daeliminacia_fins_2019/

El juliol de 2015 hi havia 93 aules modulars, el setembre de
2016, 108, el setembre de 2017, 122, el setembre de 2018, 115.
El mes de setembre, n’hi havia 96 i a principi d’aquest curs.
123. El 2016 eren de lloguer, el 2017, 73; el 2018, 71; el 2019,
65 i enguany 87 són de lloguer.

Palma, 6 de maig de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 6187/19, del diputat Vicent
Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la convocatòria de
subvencions anual per import de 500.000 euros per ajuts de
desplaçaments per a alumnes universitaris.

Total de sol·licituds d’ajudes a Eivissa: 19
Total d’ajudes concedides a Eivissa: 6
Total sol·licituds desistides (documentació incompleta): 7
Total sol·licituds excloses Eivissa (incompliment dels

requisits per ser beneficiari: 6

Total concedit a la convocatòria: 439.200,00€
L’import individual de l’ajuda: 600,00€
Total concedit als beneficiaris d’Eivissa: 3.600,00€

Palma, 28 d’abril de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 6188/19, del diputat Vicent
Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import concedit als beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 500.000
euros per ajuts de desplaçaments per a alumnes
universitaris.

La convocatòria es va publicar conjuntament amb la de
desplaçaments i els ajuts per cursar estudis de màster es van
tramitar en la prioritat de la convocatòria.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=54
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-014.pdf#page=98
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-014.pdf#page=98
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Total de sol·licituds d’ajudes Eivissa: 1
Total d’ajudes concedides: 0
Total de sol·licituds desistides Eivissa (documentació

incompleta): 0
Total de sol·licituds excloses Eivissa (incompliment

requisits per ser beneficiari): 1
No hi va haver beneficiaris.

Total concedit  a la convocatòria modalitat 1: 24.000,00€
Import individual ajuda: 600.000,00€
Total concedit beneficiaris Eivissa: 0

Palma, 28 d’abril de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 6189/19, del diputat Vicent
Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la convocatòria de
subvencions anual per import de 18.000 euros per ajuts de
desplaçaments per a alumnes universitaris de postgrau.

Total de sol·licituds d’ajudes Eivissa: 3
Total d’ajudes concedides Eivissa: 3
Total de sol·licituds desistides Eivissa (documentació

incompleta): 0
Total de sol·licituds excloses Eivissa (incompliment

requisits per ser beneficiari): 0

Total concedit  a la convocatòria: 41.634,00€
Import individual ajuda: 4.626,00€
Total beneficiaris Eivissa: 13.878,00€

Palma, 28 d’abril de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 6190/19, del diputat Vicent
Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import concedit a beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 18.000
euros per ajuts de desplaçaments per a alumnes
universitaris de postgrau.

La convocatòria es va publicar conjuntament amb la de
desplaçaments i els ajuts per cursar estudis de màster es van
tramitar en la prioritat de la convocatòria.

Total de sol·licituds d’ajudes a les entitats amb domicili a
Eivissa: 0

Total d’ajudes concedides a entitats que varen fer activitats
a Eivissa: 11

Total concedit  a la convocatòria: 20.288,49€
Total concedit beneficiaris amb domicili a Eivissa: 0
Total concedit a beneficiaris que han fet activitats a Eivissa:

10.187,68€

Palma, 28 d’abril de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 6191/19, del diputat Vicent
Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la convocatòria de
subvencions pluriennal per import de 46.500 euros per a
beques d'allotjament per fomentar la integració dels mous
estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus
universitari durant el curs 2018-2019.

Total de sol·licituds d’ajudes Eivissa: 3
Total d’ajudes concedides Eivissa: 3
Total de sol·licituds desistides Eivissa (documentació

incompleta): 0
Total de sol·licituds excloses Eivissa (incompliment

requisits per ser beneficiari): 0

Palma, 28 d’abril de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 6192/19, del diputat Vicent
Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import concedit a beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
46.500 euros per a beques d'allotjament per fomentar la
integració dels mous estudiants de la UIB a la vida
acadèmica del campus universitari durant el curs 2018-
2019.

Total concedit  a la convocatòria: 41.634,00€
Import individual ajuda: 4.626,00€
Total beneficiaris Eivissa: 13.878,00€

Palma, 28 d’abril de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 6195/19, del diputat Vicent
Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la convocatòria de
subvencions pluriennal per import de 60.000 euros per a
accions de política estratègica universitària.

La convocatòria es va publicar conjuntament amb la de
desplaçaments i els ajuts per cursar estudis de màster es van
tramitar en la prioritat de la convocatòria.

Total de sol·licituds d’ajudes a les entitats amb domicili a
Eivissa: 0

Total d’ajudes concedides a entitats que varen fer activitats
a Eivissa: 11
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Palma, 28 d’abril de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 6196/19, del diputat Vicent
Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import concedit als beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
60.000 euros per a accions de política estratègica
universitària.

Total concedit  a la convocatòria: 20.288,49€
Total concedit beneficiaris amb domicili a Eivissa: 0
Total concedit a beneficiaris que han fet activitats a Eivissa:

10.187,68€

Palma, 28 d’abril de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 1938/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a informadors COVID (3).

Els informadors fan feina en equip, mai tot sols, i la
distribució del personal respon a les necessitats i particularitats
de cada zona, identificades per la coordinació de zona. Segons
la zona i el tipus d’intervenció poden anar en equips de 2, de 3
o fins i tot de més de 3.

La funció és informar de la normativa entorn de la COVID,
facilitar altres informacions d’interès i resoldre dubtes. Els
incompliments es recullen internament en un formulari
d’incidències:

• Incidències notificades (gener-març): 6.791
• Actuacions amb ciutadania (gener-març): 98.520
• Actuacions amb establiments: 18.599

Palma, 20 d’abril de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 2218/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a aprovació del manual per a la bona
gestió de la posidònia d'acord amb la disposició addicional
3 del Decret 25/2018.

El manual al que fa referència la disposició addicional 3 del
decret 25/2018 no s’ha d’aprovar sinó que (textualment) “es
por redactar”, ja que es tracta d’un document amb caràcter
informatiu.

El document ja està redactat, s’ha fet d’acord a les pautes
que hem rebut de diversos gestors de platges (ajuntaments 

costaners) i en breu es posarà a disposició dels interessats (els
mateixos i els concessionaris i operaris que fan feina a les
platges).

Palma, 26 d’abril de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 2219/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a aprovació del pla de seguiment de
l'estat general de les praderies de posidònia d'acord amb
l'article 10 del Decret 25/2018.

Ateses les característiques de la resposta, queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 2224/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a estudi sobre l'estat de les aigües,
qualitat i estancament de les aigües al Lloc d'Importància
Comunitària (LIC) Badies de Pollença i Alcúdia
(ES5310005).

Des de la Direcció General de Recursos Hídrics es realitza
el seguiment de les masses d’aigües costaneres en compliment
de la DMA mitjançant les xarxes de control operatives i de
vigilància.

A la zona es fa el seguiment dels següents indicadors:
• POMI (descriptors de Posidònia oceànica); valora l’estat

general de les praderies de posidònia i en donarà
preferentment informació dels impactes a mitjà i llarg
termini.

• Concentració clorofil·la-a (Chl-a, percentil 90); relacionat
amb la concentració de fitoplàncton, ens donarà informació
sobre l’estat d’eutrofització de la massa d’aigua.

• CARLIT; basat amb la composició de les poblacions
d’aigües costaneres.

• MEDOCC; utilitza la composició de macroinvertebrats
marins del sediment per determinar el seu estat.

Indicadors fisicoquímics: concentració de nitrats, fosfats,
oxigen, disc de Secchi.

Al LIC esmentat hi ha 12 estacions de control.

Des de l’inici d’aplicació de la DMA s’han realitzat tres
campanyes de l’indicador POMI; el 2006, 2008/09, 2017/18.
S’ha realitzat una campanya CARLIT i una MEDOCC el 2010.
Dues campanyes de Chl-a, el 2005/06 i el 2017. Dues
d’indicadors fisicoquímics, el 2008/09 i el 2017. Durant el
2020 i el 2023 s’estan realitzant campanyes de tots els
indicadors.

El contingut d’aquestes tasques de seguiment és públic i es
pot trobar a:
https://www.caib.es/sites/aigua/ca/documentació¬_basica_pl
a_hidrològic/
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Palma, 7 d’abril de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 2242/21, del diputat Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a habitatges expropiats.

El procediment seguit des de l’inici es relata a l’ordre
d’inici d’expedient que es va publicar al BOIB núm. 031, de 4
de març, i disposen de l’expedient complert de l’expropiació a
la seva disposició a la seu de la Conselleria, com la resta
d’interessats.

En qualsevol cas, l’aprovació de la Llei 5/2018, de 19 de
juny, de l’habitatge de les Illes Balears, i la seva concreció en
el Decret 36/2019, de 10 de maig, pel qual es regulen les
habitatges desocupats, el Registre d’habitatges desocupats de
grans tenidors i el procediment de cessió obligatòria per part
dels grans tenidors, són els que, juntament amb la Llei
d’Expropiacions Forçoses i el seu Reglament, regulen tot el
procediment.

Des de la vessant pràctica. S’han identificat els municipis
amb un major problema d’habitatge, i, d’aquests, s’han
seleccionat els habitatges més adients d’entre els disponibles al
registre d’habitatges desocupats de grans tenidors. Després
s’han visitat per tècnics i inspectors per acreditar la seva
situació real i la conveniència per destinar-los a lloguer social
i, amb els informes tècnics, s’ha postat en marxa l’expedient,
acompanyat per tota la documentació que requereixen les
normes.

Fins al moment, no hi ha hagut cap despesa directa. La
compensació que es preveu pagar als grans tenidors a canvi de
l’expropiació temporal d’ús per 7 anys d’aquests habitatges és
d’1,8 milions d’euros, d’acord amb les valoracions fetes pels
tècnics.

Palma, 8 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 2260/21, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a alts càrrecs, personal directiu i eventual de l'ib-
salut que han rebut alguna dosi de la vacuna contra la
COVID-19 a data 28 de febrer de 2021.

Els professionals sanitaris i no sanitaris dels centres
hospitalaris formen part del grup 2 de l’Estratègia de
Vacunació definida pel Ministeri de Sanitat i Consum. Així,
aplicant l’Estratègia de Vacunació, els equips directius dels
hospitals s’han vacunat, igual que la resta de professionals
sanitaris i no sanitaris que no són de primera línia COVID. A
data 28 de febrer, donat el bon ritme de vacunació a Balears, la
pràctica totalitat de professionals sanitaris i no sanitaris han
rebut la primera dosi.

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

Ordre de Publicació
P)

A les Preguntes RGE núm. 2261 a 2267/21, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a alts càrrecs, personal directiu i
eventual dels hospitals d'Eivissa, d'Inca, de Menorca, de
Son Llàtzer i de Son Espases que han rebut alguna dosi de
la vacuna contra la COVID-19 a data 28 de febrer de 2021.

Els professionals sanitaris i no sanitaris dels centres
hospitalaris formen part del grup 2 de l’Estratègia de
Vacunació definida pel Ministeri de Sanitat i Consum. Així,
aplicant l’Estratègia de Vacunació, els equips directius dels
hospitals s’han vacunat, igual que la resta de professionals
sanitaris i no sanitaris que no són de primera línia COVID. A
data 28 de febrer, donat el bon ritme de vacunació a Balears, la
pràctica totalitat de professionals sanitaris i no sanitaris han
rebut la primera dosi.

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

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 2291/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a llistat de persones vacunades de la
COVID-19 des de l'inici de la campanya (27/12/20) que
tenen la condició de càrrecs de responsabilitat política,
gerents de serveis públics, alts càrrecs i altre personal de
lliure designació de l'organigrama de les administracions
públiques de les Illes Balears.

No s’ha facilitat a cap grup parlamentari, ni polítics ni a
ningú.

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

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 2335/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a informes periòdics enviats al
Ministeri de Sanitat i/o al Ministeri de Drets Socials i
Agenda 2030 per part de la Conselleria d'Afers Socials i
Esports amb les dades sobre situació dels centres
(residències) de persones majors a les Illes Balears durant
la pandèmia de la COVID-19.

Des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports hem remès
dades a l’IMSERSO, entitat dependent del Ministeri de Drets
Socials i Agenda 2030 per a l’elaboració d’una estadística
confeccionada a partir de dades compartides per les comunitats
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autònomes sobre la situació dels centres residencials del seu
territori. En cap moment hem elaborat informes.

El passat dia 2 de desembre de l’any 2020, el Consejo
Territorial de Servicios Sociales y la Atención a la
Dependencia va aprovar en sessió extraordinària la publicació
setmanal, mentre duri la pandèmia, de l’estadística mencionada
anteriorment. Per fer-ho, hem remès les dades els dies que ens
han establert: 16/12/20; 23/12/20; 30/12/20; 05/01; 13/01;
20/01; 26/01; 31/01; 04/02; 09/02; 16/02; 22/02; 28/02; 07/03;
14/03.

Les dades remeses són les següents:
• Nombre de residents en centres R1 en el període
• Nombre de residents en centres R2 en el període
• Nombre de residents en centres R3 en el període
• Nombre de nous casos confirmats per PDIA de COVID-19

en residents de centres R1 en el període
• Nombre de nous casos confirmats per PDIA de COVID-19

en residents de centres R2 en el període
• Nombre de nous casos confirmats per PDIA de COVID-19

en residents de centres R3 en el període
• Nombre de residents que han superat la infecció en centres

R1 en el període
• Nombre de residents que han superat la infecció en centres

R2 en el període
• Nombre de residents que han superat la infecció en centres

R3 en el període
• Nombre de centres R1 amb casos confirmats (PDIA) nous

de residents en el període
• Nombre de centres R2 amb casos confirmats (PDIA) nous

de residents en el període
• Nombre de centres R3 amb casos confirmats (PDIA) nous

de residents en el període
• Nombre de centres R1 sobre els que es reporta en el període
• Nombre de centres R2 sobre els que es reporta en el període
• Nombre de centres R3 sobre els que es reporta en el període
• Nombre de residents als quals se’ls ha realitzat prova de

COVID-19 (PCR o test antígens) en centres R1 en el
període

• Nombre de residents als quals se’ls ha realitzat prova de
COVID-19 (PCR o test antígens) en centres R2 en el
període

• Nombre de residents als quals se’ls ha realitzat prova de
COVID-19 (PCR o test antígens) en centres R3 en el
període

• Nombre de nous casos confirmats COVID-19 per PDIA del
personal en centres R1 en el període

• Nombre de nous casos confirmats COVID-19 per PDIA del
personal en centres R2 en el període

• Nombre de nous casos confirmats COVID-19 per PDIA del
personal en centres R3 en el període

• Plantilla total entres R1 (darrera dada coneguda del
període)

• Plantilla total entres R2 (darrera dada coneguda del
període)

• Plantilla total entres R3 (darrera dada coneguda del
període)

• Nombre de morts de residents en centres R1 en el període
(totes les causes)

• Nombre de morts de residents en centres R2 en el període
(totes les causes)

• Nombre de morts de residents en centres R3 en el període
(totes les causes)

• Nombre de morts de residents en centres R1 per COVID-19
confirmat en el període. Èxitus en centre

• Nombre de morts de residents en centres R2 per COVID-19
confirmat en el període. Èxitus en centre

• Nombre de morts de residents en centres R3 per COVID-19
confirmat en el període. Èxitus en centre

• Nombre de morts de residents en centres R1 per COVID-19
confirmat en el període. Èxitus en hospital

• Nombre de morts de residents en centres R2 per COVID-19
confirmat en el període. Èxitus en hospital

• Nombre de morts de residents en centres R3 per COVID-19
confirmat en el període. Èxitus en hospital

La Conselleria de Salut i Consum, dins del seu àmbit, ha
enviat informació referent als centres durant el primer estat
d’alarma.

Palma, 25 de març de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 2336/21, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
habitatges de protecció oficial que té ocupats il·legalment
a dia 4 de març de 2021 el Govern.

A dia 29 de març, el nombre d’habitatges ocupats és de 92
habitatges. El 100% de les ocupacions estan denunciades i
s’està tramitant el procediment judicial al jutjat competent. Dos
d’aquests casos han estat derivats a serveis socials donades les
seves circumstàncies.

Palma, 16 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 2337/21, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rebuts impagats dels habitatges de protecció oficial.

No s’emeten rebuts a les ocupacions il·legals: no hi ha
contracte, ni dades personals registrades.

Palma, 22 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 2338/21, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desnonaments d'habitatge de protecció oficial ocupats
il·legalment.

El 2020 es va efectuar un desnonament. No obstant això, el
nombre d’habitatges recuperats el 2020 va ser de 12. Les
recuperacions s’han donat per vàries vies (intervenció de forces
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de seguretat, renúncia voluntària dels ocupats il·legals i per via
judicial).

Pel que fa al 2021 els habitatges recuperats fins a data
d’avui són 10 mitjançant les vies alternatives abans esmentades
sense que s’hagi produït cap desnonament.

Palma, 20 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 2339/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a mesures d'atenció als casos de virus
del papil·loma humà a les Illes Balears.

Al Servei de Salut s’estan fent determinacions de VPH en
els Serveis d’Anatomia Patològica dels hospitals de Son
Espases i de Son Llàtzer. A aquests serveis arriben les mostres
remeses tant d’Atenció Primària com d’Especialitzada de les
quatre illes. Les proves de VPH es realitzen en un context
assistencial i seguint els protocols assistencials basats en els
consensos de la societat científica corresponent.

- Auditoria de la situació actual (conclòs)
- Estudi d’acceptació d’autònoma per la població i el seu
rendiment clínic (en fase de recollida de dades i anàlisi)
- Procediment analític de VPH amb millor perfil de cost
efectivitat (en curs)
- Accions de docència per a agents de salut implicats en el
procediment de cribratge (matrones, ginecologia)
- S’ha seguit amb el full de ruta malgrat la pandèmia
COVID-19

Mesures de prevenció primària:
Des de Salut Pública s’ha implementat la vacunació a les

adolescents amb dues dosis de Gardasil 9. Hi ha vigent una
instrucció de recaptació per a dones nascudes a partir de 1994
amb la finalitat de vacunar aquelles que no es van vacunar en
una primera trucada.

Palma, 26 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 2366/21, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a nombre d'habitatges de l'IBAVI
amb llogaters que no abonen el lloguer estipulat el 2021.

En el primer trimestre 2021 hi ha 543 unitats de
convivència que no han abonat el seu lloguer estipulat (un, dos
o els tres mesos). És important dir que l’any 2020 hi havia 760
habitatges en el mateix cas, per tant al primer trimestre de l’any
vigent s’ha reduït un 20%, la qual cosa indica que les mesures
estan donant resultat.

Palma, 21 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
X)

A les Preguntes RGE núm. 2367 i 2368/21, del diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a nombre d'habitatges de l'IBAVI
que estan ocupades per llogaters diferents als adjudicats, és
a dir, per "okupes" el 2021 i nombre d'habitatges de
l'IBAVI que estaven sense adjudicar i que han estat
ocupades per "okupes" el 2021.

Hi ha un total de 92 habitatges ocupats il·legalment.

Palma, 9 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 2408 a 2410/21, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a efectius personals que ha destinat el
Govern de les Illes Balears als aeroports de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa per al control dels accessos per mor de
la pandèmia de la COVID-19.

Els controls als ports i aeroports de les Illes Balears els
realitzen personal de diferent naturalesa:
• Personal de serveis: control documental
• Personal sanitari: control sanitari

Donades les característiques dels llocs de feina, el personal
rota entre els ports i aeroports de cada illa, per aquest motiu no
es pot indicar el nombre de persones destinades a cada port i
aeroport, només per illa.

S’ha de tenir en compte que el nombre d’efectius es
modifica en funció tant del nombre de vols i de vaixells com de
la previsió de passatgers dels mateixos.

En relació al personal sanitari, es contracta per hores de
cobertura diària de les categories de DUE i TCAE donades les
característiques dels punts a cobrir.

Personal auxiliar de Serveis
Mallorca

Inicial: 118 Actual: 120
Menorca

Inicial: 38 Actual: 40
Eivissa

Inicial: 28 Actual: 63

Palma, 7 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
Z)

A les Preguntes RGE núm. 2411 a 2415/21, del diputat
Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a efectius personals que ha destinat el Govern de
les Illes Balears als ports de Palma, de Maó, d'Eivissa i de
la Savina per al control dels accessos per mor de la
pandèmia de la COVID-19.

Els controls als ports i aeroports de les Illes Balears els
realitzen personal de diferent naturalesa:
• Personal de serveis: control documental
• Personal sanitari: control sanitari

Donades les característiques dels llocs de feina, el personal
rota entre els ports i aeroports de cada illa, per aquest motiu no
es pot indicar el nombre de persones destinades a cada port i
aeroport, només per illa.

S’ha de tenir en compte que el nombre d’efectius es
modifica en funció tant del nombre de vols i de vaixells com de
la previsió de passatgers dels mateixos.

En relació al personal sanitari, es contracta per hores de
cobertura diària de les categories de DUE i TCAE donades les
característiques dels punts a cobrir.

Personal auxiliar de Serveis
Mallorca

Inicial: 118 Actual: 120
Menorca

Inicial: 38 Actual: 40
Eivissa

Inicial: 28 Actual: 63

Palma, 7 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AA)

A les Preguntes RGE núm. 2417 i 2418/21, del diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a ampliació dels fons d'ajuda
per al vehicle elèctric (MOVES II) i absència a Balears dins
la Resolució de 3 de març de 2021 de l'Institut per a la
Diversificació i l'Estalvi Energètic en relació amb el
programa MOVES II.

La Resolució de 3 de març de 2021, de l’Institut per a la
diversificació i Estalvi d’Energia, E.P.E., M.P., per la qual es
publica la Resolució de 24 de febrer de 2021, del Consell
d’Administració, per al qual s’amplia el pressupost del
Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en
PIME i gran empresa del sector industrial, regulat pel Reial
decret 263/2019, de 12 d’abril, es refereix a la possibilitat
d’ampliació de les ajudes acordades en la Resolució del
vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius de 14 d’octubre de 2019 per la qual s’aprova la
convocatòria pública de subvencions per a actuacions
d’eficiència en PIME i gran empresa del sector industrial, és a
dir, no està referit al Programa MOVES II.

La Resolució de 3 de març de 2021 diu que en la
Conferència Sectorial d’Energia celebrada el 17 de febrer de
2020 es va informar les comunitats autònomes i ciutats de
Ceuta i Melilla que el Programa d’ajudes ampliaria el seu
pressupost per a aquelles comunitats autònomes i ciutats de
Ceuta i Melilla que l’haguessin esgotat i així ho sol·licitessin.
En el cas de les Illes Balears, la Resolució de 14 d’octubre de
2019 tenia un pressupost inicial d’1.556.772,63 que no s’ha
esgotat, per això des d’aquesta Conselleria no s’ha demanat la
seva ampliació.

Pel que fa al programa MOVES II aquesta Conselleria els
informa que és una convocatòria pública (tant per a particulars
com per a empreses) de subvencions de suport a la mobilitat
eficient i sostenible. Va ser aprovat pel Consell de Ministres el
passat 2 de juny i està regulat en el Reial decret 569/2020, de
16 de juny. Inclou una dotació de 100 milions d’euros per a
totes les comunitats autònomes.

Compta amb un pressupost per a Balears de 2.531.000€ per
a dos anys:
- 1.000.000€ per a compra de fins a 180 vehicles nets
- 1.000.000€ a punts de recàrrega elèctrica
- 240.000€ a sistemes de préstec de bicis elèctriques
- 240.000€ per a mobilitat laboral sostenible

El pressupost del programa MOVES II tampoc s’ha esgotat
encara, si bé la possible sol·licitud d’ampliació, tal com s’ha
explicat més amunt, no aniria per la via de la Resolució de 3 de
març de 2021.

Palma, 7 d’abril de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, 

Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AB)

A les Preguntes RGE núm. 2423 i 2424/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a venda de llet crua a les
ramaderies de Balears.

La Conselleria té la intenció d’explorar seriosament aquesta
possibilitat i d’autoritzar-la si es poden garantir totes les
mesures sanitàries necessàries. Ja és va mostrar aquesta
intenció organitzant les jornades al 2019 sobre la llet crua.

Els que s’acordin amb la Conselleria de Salut i Consum i
que encaixin dins la normativa ja establerta, tot i que s’adaptin
en una guia de bones pràctiques.

Palma, 7 d’abril de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño
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Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 2425/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a flexibilització de les condicions en matèria
d'higiene de la producció i la comercialització dels
productes alimentaris.

Entenem la gran importància d’aquest decret, però abans de
la seva aplicació s’ha d’elaborar una guia de bones pràctiques
conjuntament amb la Conselleria de Salut i Consum, que vagi
en línia amb aquest decret.

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

Ordre de Publicació
AD)

A les Preguntes RGE núm. 2427 a 2431/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a venda de producte local.

1. Implementar mesures de compra pública d’aliments locals en
les entitats socials (1.700.000€) compromesos per a la compra
pública).

- Estudi per a l’anàlisi de la situació dels fluxos alimentaris
incloent fase COVID-10 i de la situació dels mercats i les
fires singulars.
- Coordinació amb la Felib per al manteniment dels mercats
durant la pandèmia.
- Disseny i aplicació d’Unitats didàctiques, materials
audiovisuals i activitats d’acompanyament a les escoles per
a incorporar el coneixement de les produccions locals entre
la comunitat educativa.
- Creació de perfils institucionals en xarxes socials per a la
promoció de producte local i de la venda directa.
- Organització de la fira Horeca 2020, amb un stand de
productes de les Illes Balears amb segell de qualitat.
- Organització d’un espai propi de promoció de producte
local a la mostra del Govern pel Dia de les Illes Balears.
- Tast virtual de vins de les Illes Balears amb figures de
renom.
- Butlletins informatius quinzenals/mensuals de
l’Observatori de preus.
- Implementació en coordinació amb el MAPA del Primer
Pla de control de l’aplicació de la Llei 12/2013 de la cadena
alimentària per al 2021.
- Treballs d’intermediació amb les diferents baules de la
cadena alimentària (Majoristes, grans distribuïdors, mercats
i venda directa) per a millorar la situació de les vendes del
producte local agroalimentari.
- Contracte per a dinamització del producte local en els
mercats i fires singulars.
- Visites a 19 mercats de les Illes Balears per a repartir
materials de promoció.
- Disseny, elaboració de materials (cartells, tascons de radi
i vídeos), desenvolupament i difusió de campanya de
producte local amb: oli i oliva, carn, llet i derivats, peix,
hortícoles, ecològic i producte local.
- Intermediació amb la restauració per a fomentar l’ús de
producte local.

- Xarxes de coordinació per a introduir aliments locals en
els menjadors d’Eivissa i de Mallorca execució de projectes
pilot.
- Suport a accions de dinamització i promoció de producte
local a Menorca al Plat, Eivissa al Pla i Mallorca al Plat.
- Desenvolupament d’espais web de difusió del producte
local.
- Suport promocional a les qualitats diferenciades
d’aliments de les Illes Balears. 

2. S’entén que totes les que treballen amb producte local es
beneficien que es faci promoció del producte local.

3. Moltes de les accions no tenen resultats concrets
quantificables, perquè donen un valor qualitatiu. Però, per
exemple, la compra pública ha permès treure a la venda
572.020 kg de llet, carn, fruites i hortalisses en el que va d’any,
i s’espera treure prop d’un milió de kg més durant la resta de
l’any, a més de facilitar la logística necessària perquè les
entitats socials comprin els nostres productes agroalimentaris
pròxims una vegada finalitzi aquest programa de suport.

4. Fins ara, al 2021 hem destinat: 390.044,73€ en total per
comprar producte local i destinar-lo a entitats socials a través
del programa de Compra Pública: 130.994,76€ en total a
diverses campanyes de promoció del producte local;
118.018,61€ al Programa Escolar, on es fomenta el seu consum
entre l’alumnat; i 14.940€, de moment, als productes pilot a
menjadors escolars (Eivissa). En total sumen 523.134,33€.

5. Durant el 2021 donarem tot l’impuls necessari a la Compra
Pública perquè les entitats socials disposin del suficient aliment
fresc, de temporada i local. L’objectiu és que quan la situació
econòmica ocasionada per la pandèmia es normalitzi aquestes
entitats tenguin ja implementada una logística pròpia que
permeti incloure en les seves compres els aliments procedents
de KM0.

- Campanya de difusió de producte local en mitjans de
comunicació i espais exteriors en totes les illes.
- Campanya de difusió de producte local en xarxes socials.
- Pla de dinamització de mercats i fires singulars.
- Intermediació amb les grans distribuïdores per a la
promoció del producte local i per a l’augment en els seus
lineals dels productes agroalimentaris de les illes.
- Programa escolar en totes les illes i projectes pilot per a
l’augment del 50% de producte local en escoles de
Mallorca.
- Suport a responsables de cuina de restauració col·lectiva
amb receptes elaborades per cuineres i cuiners de les illes
sobre la base del producte local i a l’arròs de Mallorca.
- Jornades per potenciar la Venda Directa i agrorutes
(visites amb interpretació de l’activitat agrària).
- Creació d’una web per a l’Observatori de Preus.

Palma, 7 d’abril de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño
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Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 2432/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a resultats obtinguts amb la Direcció General de
Polítiques per a la Sobirania Alimentària.

Molt positius i diversos, entre els quals alguns, com, per
exemple:

- Hem introduït el control de la cadena alimentària a través
de l’Institut de Qualitat Alimentària per a millorar les
relacions contractuals amb el sector primari.
- Hem activat l’òrgan de l’observatori de preus per recollir
mensualment els preus de productes locals a mercats,
supermercats i botigues de proximitat.
- Hem afavorit la creació d’un nou canal de
comercialització entre el sector i les entitats socials amb el
programa de Compra Pública, una mesura pionera a l’Estat.
- Hem diversificat el programa Escolar, elaborant materials
centrats en el coneixement dels infants del producte local.
- S’estan desenvolupant projectes pilot a les diferents illes
per a millorar l’aportació del producte local als menús dels
menjadors escolars.
- S’estan desenvolupant espais concrets de promoció del
producte local tant amb una web com amb xarxes socials
pròpies.
- S’està conversant permanentment amb les grans
superfícies i comerços perquè incorporin més producte
local als seus lineals.
- S’estan desenvolupant dinamitzacions de mercats per
millorar la venda directa dels productors als mercats
setmanals i municipals.
- S’han incrementat els punts de venda directa un 20%
només enguany i s’ha aconseguit un nombre més elevat que
mai de peticions per posar-ne més.
- Tenim 8 subcampanyes de promoció de producte local per
a totes les illes per difondre materials.
- S’han fet estudis per conèixer la situació dels fluxos
alimentaris i de la cadena alimentària a cada una de les illes.
- Hem creat la Mesa de Producte Local, centrada en la seva
comercialització i en la millora de la cadena alimentària,
com ens demanava el sector.

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

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 2433/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nou sistema de tramitació i pagament de la línia
d'inversions en explotacions agràries, que pertany al PDR,
per al període 2021-2027.

El nou sistema de tramitació i pagament de la convocatòria
d’inversions en explotacions agràries del PDR, per al període
2021-2027, es durà a terme a través de convocatòries amb una
dotació econòmica tancada per a cada una d’elles i amb uns
terminis de presentació de sol·licituds més curts a efectes
d’agilitzar les tramitacions.

Palma, 7 d’abril de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 2434/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mitjans i recursos que destina enguany el Govern
de les Illes Balears a la línia d'inversions en explotacions
agràries, que pertany al PDR.

El Govern de les Illes Balears destina 14.146.883.16€ a la
línia d’inversions en explotacions agràries del PDR per al 2021.

Palma, 7 d’abril de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 2435/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a termini per a la presentació de sol·licituds a la
línia d'inversions en explotacions agràries que pertany al
PDR per a 2021.

La data d’obertura del termini de presentació de sol·licituds
a la línia d’inversions en explotacions agràries del PDR, està
previst que sigui el juliol de 2021.

Palma, 7 d’abril de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 2436/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tancament del termini per a la presentació de
sol·licituds a la línia d'inversions en explotacions agràries.

El Govern de les Illes Balears NO tancarà el període de
presentació de sol·licituds per a la línia d’inversions en
explotacions agràries que pertany al PDR abans que finalitzi el
termini de la  convocatòria.

Palma, 7 d’abril de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-093.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-093.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-093.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-093.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-093.pdf#page=32


BOPIB núm. 103 -  28 de maig de 2021 5925

Ordre de Publicació
AJ)

A les Preguntes RGE núm. 2437 a 2440/21, del diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a habitatges de protecció oficial de les illes
d'Eivissa, de Formentera, de Menorca i de Mallorca
ocupats il·legalment a data 9 de març de 2021.

En data de 29 de març hi ha 92 habitatges ocupats
il·legalment:

Mallorca: Palma 74; Inca 5; Sa Pobla 2; Lloseta 1; Manacor 4;
Alcúdia 1.
Eivissa: Sant Antoni de Portmany 1; Ciutat d’Eivissa: 2.
Menorca: Ciutadella 2

Palma, 9 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 2442/21, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reparació de les goteres de l'IES Pascual Calbó
i Caldés de Maó.

L’any 2017 el centre va plantejar la necessitat d’intervenir
en dues actuacions, el canvi de la fusteria a les finestres de
planta pis del mòdul de ponent i la reparació d’unes esquerdes
a la façana nord de l’edifici de tallers.

En aquell moment es va acordar amb la direcció de l’Institut
que el canvi de fusteries l’assumiria l’IBISEC i que la reparació
de les esquerdes es consideraven com a actuacions de
manteniment i per tant a càrrec del centre.

En aquest sentit, IBISEC a l’estiu del 2017 va adjudicar el
canvi de finestres per un import de 52.046€. Aquesta actuació
es va executar dins el termini previst.

Després de diverses reunions, el centre va sol·licitar ajuda
tècnica i la Conselleria i l’IBISEC han mantingut diferents
trobades amb la direcció del centre a fi d’acompanyar i facilitar
el procés de contractació a l’institut.

L’IBISEC, el 10 de gener de 2020 va remetre a la directora
de l’institut l’informe tècnic per encomanar la reparació de la
façana nord de l’edifici de tallers.
En conclusió, la reparació de les filtracions d’aigua de pluja
degudes a deficiències a la façana nord de l’edifici de tallers és
una actuació que farà el centre amb el suport tècnic de
l’IBISEC.

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

Ordre de Publicació
AL)

A les Preguntes RGE núm. 2476 a 2480/21, del diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a relació de sol·licituds de tramitació
d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de
fonts renovables projectades a Menorca i formulades
durant els anys 2'16, 2017, 2018, 2019 i 2020.

Ateses les característiques de les respostes, queden
dipositades al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 2510/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a recuperació de l'activitat ordinària
i la presencialitat a les unitats bàsiques i als centres de
Salut, així com la consulta hospitalària.

L’activitat ordinària s’ha recuperat totalment. Les visites
urgents no han variat la manera de ser ateses. Per la resta de
cites es manté la primera visita telefònica i posteriorment es
consensuat per usuari i professional com es fa el seguiment i el
tipus de visita. És manté així com a mesura protectora de tots
fins que es resolgui la crisis sanitària de manera efectiva i real.
Les dades han millorat molt però per desgràcia la pandèmia
continua vigent.

Palma, 7 d’abril de 2021
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 2511/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a implementació de la gestió i el servei
de teleassistència (telemedicina) a l'úsuari del Servei de
Salut de les Illes Balears.

Les consultes telemàtiques són un tipus de visita, però les
agendes mantindran altres possibilitats (per exemple,
presencials en centre o domicili que sempre han estat vigents).
S’assegurarà l’atenció de tots els ciutadans encara que en
aquest moment s’opti perquè la primera visita sigui telefònica
donada la situació pandèmica que no permet relaxar les
mesures preventives com ens agradaria a tots.

S’estan  desenvolupant els sistemes d’informació i el
disseny de les agendes en aquest moment. Una vegada
detectades les necessitats es realitzarà el càlcul econòmic però
esperem que aquesta despesa no afecti als usuaris. El sistema
sanitari s’adaptarà a qualsevol circumstància.

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

A la Pregunta RGE núm. 2546/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a disfuncions a l'emissió i a la
renovació de la targeta sanitària individual per a l'accés a
les prestacions del Servei de Salut de les Illes Balears.

Tot i que no és possible respondre amb precisió als casos
assenyalats com exemples de les disfuncions en l’emissió i
renovació de la targeta sanitària, ja que no coneixem la identitat
de qui les va formular, si podem indicar que es té coneixement
de la tramitació deficient.

En resum, creiem que es deu a dos factors:
a) Falta de difusió del procediment telemàtic a totes les

unitats administratives.
b) Una eina de gestió i seguiment poc flexible.
c) Augment de sol·licituds no només per la possibilitat

d’una nova via del ciutadà davant l’administració, sinó per les
dificultats d’accés físic als centres.

Arran de la pandèmia, el 18 de març de 2020, es va
comunicar a les Unitats de Tramitació de Primària de les illes,
la conveniència de l’ús d’aquest canal de sol·licituds. Tot i
portar-se centralitzadament la gestió, l’octubre de 2020 es va
veure que es presentaven disfuncions, insistint de nou en la
necessitat d’ús d’aquest procediment. Si bé a Menorca s’ha fet
una bona difusió del procediment telemàtic, no passa el mateix
en les altres illes. Freqüentment, el pas final del procediment
consisteix en el lliurament de la targeta al ciutadà havent-se
ofert la possibilitat de retirada en el seu Centre sanitari o en
Serveis Centrals de C/ Reina Esclaramunda. I aquest, sembla
ser el principal problema detectat, doncs al presentar-se el
ciutadà se li demana de nou que reclami una cita.

Tota sol·licitud, després de la corroboració de la informació
i la procedència, té la seva pertinent resposta a través del correu
postal del domicili registrat o de notificació electrònica. No
obstant això, es reconeix una demora en el tractament de les
sol·licituds perquè l’aplicació informàtica no permet distingir
fàcilment a quin sector o gerència es podria atribuir la demanda
i la seva gestió.

Des de l’inici del registre electrònic és el servei de Targeta
Sanitària de Serveis Centrals. En aquests moments s’ha iniciat
un procés de cogestió amb les Unitats de Tramitació de
Primària.

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

Ordre de Publicació
AP)

A les Preguntes RGE núm. 2547 i 2550 a 2552/21, del
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relatives a vacunes del lot
d'AstraZeneca que s'han subministrat a Eivissa, a
Formentera, a Menorca i a Mallorca.

Com és públic, Espanya ha suspès cautelarment
l’administració de la vacuna AstraZeneca a tots els ciutadans a

l’espera d’esclarir la hipotètica associació amb certes
problemes de coagulació apareguts en 11 persones de varis
països d’Europa durant el mes de març de 2021. Aquest fet es
creia inicialment associat a un lot concret, però s’ha vist que és
independent d’aquest. El Servei de Salut seguirà les
instruccions de les autoritats sanitàries competents en tot
moment.

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

Ordre de Publicació
AQ)

A les Preguntes RGE núm. 2553 a 2555/21, del diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a previsions d'ampliar
l'oferta d'assignatures optatives al batxillerat de socials i
humanitats, de reintroduir com a assignatura troncal o
optativa l'assignatura d'Història de les Illes Balears i
d'ampliar l'oferta d'assignatures optatives a les diferents
modalitats de batxillerat.

En aquests moments resulta prematur concretar de forma
específica el desenvolupament dels currículums que es produirà
el pròxim curs en l’aplicació de la LOMLOE. Estam pendents
de diverses reunions amb el Ministeri d’Educació i
posteriorment es realitzarà el desenvolupament dels
currículums. En aquest sentit, tant en la seva elaboració com en
la seva aplicació, els currículums es treballen des d’una
perspectiva transversal i global.

Palma, 6 d’abril de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 2556/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a augment del risc d'exclusió social
infantil a les Illes Balears.

La Conselleria d’Afers Social i Esports està treballant per
combatre l’efecte de la pandèmia a tots els nivells. En el cas
concret d’aquesta pregunta, destacar que, per una banda, hem
incrementat la Resoga quan hi ha infants equiparant-la amb
l’Ingrés Mínim Vital, a més d’efectuar-hi tota una sèrie de
canvis per agilitzar la seva tramitació i concessió. També hem
augmentat i promogut les beques de menjador i concessió.
També hem augmentat i promogut les beques de menjador i
ampliació escolar, a més de les ajudes als ajuntaments per les
escoles d’estiu, per així facilitar l’accés a tothom, que cap
infant quedi fora i ajudant a la conciliació familiar. Hem fet una
injecció extraordinària de dos milions d’euros d’ajudes als
ajuntaments.

Hem mantingut una reunió mensual amb el Consell d’Afers
Socials i el Consell d’Educació per abordar aquest tema de la
declaració de l’Estat d’Alarma i també amb les entitats del
tercer sector que treballen en l’àmbit de la lluita contra la
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pobresa així com amb els consells insulars, FELIB i
Ajuntament de Palma.

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

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 2561/21, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reactivació del Consorci Penya-segats del Port de Maó.

En aquests moments des del Govern de les Illes Balears
estam negociant el marc jurídic que permeti a l’Autoritat
Portuària de les Illes Balears formalitzar la seva participació en
el Consorci Penya-Segats del Port de Maó. I, per tant, poder
resoldre d’aquesta forma una demanda històrica que afecta tant
la port com al municipi.

Palma, 30 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 2562/21, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes per a habitatge.

La dotació econòmica que s’ha rebut per part de l’Estat
corresponent al Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 ha estat el
següent:

2018: 8.400.000,00€
2019: 8.568.000,00€
2020: 8.736.000,00€ (anualitat prevista)

+ 
2.400.000,00€ dotació COVID)

2021: 8.928.000,00€

En total, per tant, 37.032.000,00€

Palma, 8 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AU)

A les Preguntes RGE núm. 2563 a 2566/21, del diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a estat d'execució de totes les promocions
d'habitatge HPO a les illes d'Eivissa, de Formentera, de
Mallorca i de Menorca a data 15 de març de 2021.

Eivissa

Totes les promocions d’HPO fetes a l’illa es troben al
municipi d’Eivissa.

Promoció 43 HPO al carrer Maria Teresa de León. Estat
d’execució en construcció.

Promoció 24 HPO a Avinduda Pere Matures. Estat
d’execució en construcció.

Promoció 19 HPO al carrer Xarc. Estat d’execució en
construcció.

Formentera

Actualment no hi ha cap promoció en construcció a l’illa.

Mallorca

Totes les promocions d’HPO fetes a l’illa es troben al
municipi d’Eivissa.

Palma
Promoció 19 HPO al carrer Salvador Espriu, 37. Estat

d’execució en construcció.
Promoció 5 HPO al carrer Posada, 12. Estat d’execució en

construcció.
Promoció 57 HPO al carrer Cuba. Estat d’Execució en

construcció.

Inca
Promoció 54 HPO al carrer Canonge Sebastià, 49. Estat

d’execució en construcció.

Manacor
Promoció 11 HPO al carrer de les Moreres. Estat

d’execució en construcció.

Calvià
Promoció 24 HPO a l’avinguda de s’Olivera 62. Estat

d’execució en construcció.

Son Servera
Promoció 42 HPO al carrer Cos, 49. Estat d’execució en

construcció.

Santanyí
Promoció 23 HPO al carrer Coves d’Es Vicari s/n. Estat

d’execució en construcció.

Vilafranca
Promoció 22 HPO al carrer Molí Nou, 1. Estat d’execució

en construcció.

Menorca

Maó
Promoció 18 HPO al carrer Borja Moll. Estat d’execució en

construcció.
Promoció 40 HPO al carrer Borja Moll. Estat d’execució en

construcció.
Promoció 14 HPO al carrer Roca i Vinent. Estat d’execució

en construcció.

Palma, 29 de març de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas
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Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 2593/21, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua de
Baleares, relativa a cita telefònica amb el metge.

El termini mitjà actual és de 1,5 dies.

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

Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 2594/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a suspensió de vacunació
d'AstraZeneca a les Illes Balears en personal ja inoculat
amb la 1a dosi.

Els experts internacionals suggereixen que la immunitat
després d’una primera dosi és elevada. Les alternatives que
existeixen són les mateixes que per a la resta de la població.

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

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 2596/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a conveni instrumental del Govern
amb la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears per
a l'any 2021.

Aquesta Conselleria, a través de la Direcció General de
Participació, Transparència i Voluntariat ha realitzat dues
reunions fixades institucionalment amb la PLAVIB, si bé manté
contacte i negociació contínua amb ells, a la vist de la seva
recognoscible labor i assentament en l’àmbit del voluntariat.

Tal com marca l’article 22 de la Llei 11/2019, de 8 de març,
de voluntariat de les Illes Balears, cal donar suport a les entitats
de voluntariat. Des d’aquesta Direcció General fa uns anys que
es destinen recursos a la PLAVIB, donat que acompleixen una
tasca important i reconeguda que és la formació, informació i
dinamització d’espai de presa de decisions, també seguint amb
la tasca de suport a les entitats, i per facilitar la seva integració
a la nova llei, s’ha tret una línia de subvencions per a
l’assegurança.

El projecte aprovat pel Consell de Govern en la passada
legislatura tenia per objecte dur a terme el projecte “Formació,
informació i dinamització en matèria de voluntariat a les Illes
Balears”.

L’objecte de l’ajuda, consistia en el desenvolupament de
tres programes que pretenien impartir formacions bàsiques de
voluntariat a les Illes Balears obertes a totes les persones i
institucions interessades a tenir coneixements bàsics, oferir
informació i assessorament en qüestions de voluntariat a

entitats i administracions, i dinamitzar les comissions que
provenen del Fòrum del Voluntariat de les Illes Balears.

La nova Llei de Voluntariat de les Illes Balears suposa que
les entitats s’han d’adaptar el nou text, la qual cosa suposa al
seu torn la necessitat d’un alt volum d’assessories i formacions
específiques per a adaptar-se i complir els requisits establerts.

A més, amb la nova Llei, s’han d’establir els mecanismes
per a adaptar també el Fòrum a les noves funcions que el nou
marc legal li atorga. Això implica un nou disseny i recopilació
de dades que ha de constar en el cens d’entitats de voluntariat,
formes d’explotació d’aquestes dades, etc., que serveix de base
per a elaborar la memòria de les actuacions del Fòrum. En tot
cas, és absolutament imprescindible que en el Projecte
s’especifiqui el nombre d’hores de dedicació del personal
voluntari a cadascuna de les accions a desenvolupar i que es
desglossi el pressupost per a cadascuna de les accions a
desenvolupar.

Aquesta Conselleria manté la seva voluntat de diàleg amb
la PLAVIB i entén que és possible arribar a alguna mena de
consens amb la plataforma amb la finalitat d’assegurar i
accelerar les línies de subvenció que s’han rebut en anys
passats, i en relació a la necessitat de materialitzar de manera
efectiva i justificada un Projecte, que estava emmarcat des del
seu origen en la realització de labors d’assessorament,
informació i formació.

Palma, 16 d’abril de 2021
El vicepresident  i conseller de Transició Energètica,

Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 2600/21, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua de
Baleares, relativa a dosis de la vacuna d'Astra-Zeneca.

S’han administrat 4.562 dosis.

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

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 2601/21, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua de
Baleares, relativa a símptomes o efectes secundari de la
vacuna d'Astra-Zeneca.

El darrer informe disponible del centre de
farmacovigilància de les Illes Balears de data 12 de març de
2021, refereix 236 notificacions d’efectes secundaris per vaccí
AstraZeneca.

Palma, 19 d’abril de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
BA)

A les Preguntes RGE núm. 2602 a 2604/21, del diputat
Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-
Actua de Baleares, relatives a cost sobre la Llei de memòria
democràtica, a dipòsits d'elements retirats i a informes de
retirada d'elements per la Llei de memòria democràtica.

Des de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica es posa en el seu
coneixement que la Llei 272018, de 13 d’abril, de memòria
democràtica i reconeixements democràtics de les Illes Balears,
data precisament de 2018 no de 2020. En el seu article 25.5 en
què es parla específicament de la retirada de símbols, llegendes
i esments franquistes contraris a aquesta Llei, s’especifica
clarament que “els elements contraris a la Memòria
Democràtica que estiguin col·locats en edificis de caràcter
públic, les seves institucions o les persones jurídiques titulars
seran responsables de la seva retirada o eliminació”, és a dir,
cada institució dins de les seves competències o persona
jurídica titular serà responsable de la seva retirada, assumint el
cost de la retirada i  el seu dipòsit en els espais que estimin
pertinents. No és possible determinar una quantia definida ni
parlar d’un espai determinat per al dipòsit dels símbols perquè
la casuística pot ser molt dispar, en tot cas és responsabilitat de
qui sigui competent amb relació a l’edifici o lloc públic sobre
el qual s’assenteixi el símbol.

D’altra banda, la Secretaria Autonòmica de Memòria
Democràtica no elabora informes per cada símbol a retirar. Els
símbols a retirar són fruit d’una anàlisi de recerca que va
generar el Cens de símbols, llegendes i esments del bàndol
franquista de la guerra civil i la dictadura en les Illes Balears
aprovat el 20 de juny de 2019, que és públic i es pot consultar
en qualsevol moment en la pàgina web oficial de la CAIB.

Les institucions o persones jurídiques responsables de la
retirada o eliminació del símbol franquista, amb caràcter previ
a procedir a la retirada o en qualsevol moment, poder fer les
al·legacions oportunes sobre aquests símbols a la Comissió
Tècnica i Reconeixement Democràtics.

Palma, 31 de març de 2021
El vicepresident  i conseller de Transició Energètica,

Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 2611/21, de la diputada Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de
reunions de la comissió interinstitucional.

La comissió s’ha reunit dues vegades: al gener de 2020 i a
l’abril de 2021.

Palma, 13 d’abril de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 2658/21, de la diputada
Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a control dels emissaris d'acord amb el
Decret de la conservació de la posidònia.

La pregunta de referència als controls que s’han fet dels
emissaris, segons la disposició addicional quarta del Decret
25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la posidònia
oceànica a les Illes Balears. Cal indicar, que aquesta disposició
no fixa obligatorietat de realitzar controls als emissaris, tan sols
indica que els titulars de les autoritzacions d’abocament a la
mar han de remetre els resultats dels controls a l’Administració
que atorga l’autorització d’abocament a la mar (això és la DG
de Territori i Paisatge) i aquesta els ha de remetre a la direcció
general d’Espais Naturals i Biodiversitat, els resultats dels
controls previstos en l’autorització.

A les autoritzacions d’abocament a la mar, la DGTP els
imposa el Pla de Vigilància i Control a realitzar en cada cas i
determina tots els mostrejos, paràmetres analítics i estudis a
realitzar, per tal de fer-ne el seguiment del compliment de les
condicions imposades a l’autorització.

Pel que fa referència a quins controls dels emissaris, quan
i on s’han fet, cal dir que el PVC estipula quin tipus de control
s’ha de fer, estructural, ambiental, de l’efluent, de les aigües
receptores, del medi receptor i dels sediments. Els llocs de
presa de mostres estan determinats en el PVC, corresponent a
cada abocament, ja que s’estudia en cada abocament per
emissari submarí, l’efluent, les aigües receptores i la biocenosi
al voltant del punt d’abocament.

Els titulars de les autoritzacions remeten a la DGTIP,
anualment, un informe amb les resultats de tots els estudis,
analítiques i controls realitzats al llarg de tot l’any. Aquests
controls s’inicien quan entra en vigor l’autorització
d’abocament a la mar.

El control de conservació de la posidònia oceànica a les
Illes Balears es va publicar en el BOIB al juliol de 2018. Per
això la DGTP, en compliment de la Disposició addicional
quarta, inicia la tramesa de les còpies del PVC, corresponent a
l’any 2019, a la direcció general d’Espais Naturals i
Biodiversitat. Veure relació adjunta.

Relació dels PVC remesos a la DGENB

Pla de vigilància i control (PVC) 2019

Tipus Nom Exp Data autorització

Dessaladores IDAM Alcúdia
Andratx
Ciutadella
Santa Eulàlia des Riu

23/03/10
24/10/09
10/06/11
16/09/14

Emissaris EDAR Addaia
Canyamel
Cala Bona
Cala En Porter
Andratx
Cala Rajada
S'Arenal
Ciutadella Nord

15/11/19
23/04/15
07/04/17
02/04/15
15/07/17
24/05/17
15/01/15
16/03/17
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Piscifactories
aquàriums

Aquàrium Ses Fontanelles
Piscifactoria Sant Joan de Déu

09/07/09
25/11/14

Refrigeració Central Tèrmica Maó
Central Tèrmica d'Eivissa
CT Es Murterar Junta d’Usuaris

25/04/14
26/03/08
03/05/16

Dels PVC corresponents al 2020 se n’han remès 11 a la
DGENB i els que es reben actualment es remetran també, una
vegada revisats. Vegeu relació adjunta.

Pla de vigilància i control (PVC) 2020

Tipus Nom Exp Data
autorització

PVC 2020

Dessaladores
IDAM

Alcúdia
Andratx
Ciutadella
Santa Eulàlia des Riu

23/03/10
24/10/09
10/06/11
16/09/14

Pendent
Pendent
Sí
Sí

Emissaris
EDAR

Addaia
Canyamel
Cala Bona
Cala En Porter
Andratx
Cala Rajada
S'Arenal
Ciutadella Nord

15/11/19
23/04/15
07/04/17
02/04/15
15/07/17
24/05/17
15/01/15
16/03/17

Pendent
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Pendent

Piscifactories
aquàriums

Aquàrium Ses Fontanelles
Piscifactoria Sant Joan de Déu

09/07/09
25/11/14

Pendent
Pendent

Refrigeració Central Tèrmica Maó
Central Tèrmica d'Eivissa
CT Es Murterar Junta
d’Usuaris

25/04/14
26/03/08

03/05/16

Pendent
Pendent

Pendent

Palma, 30 d’abril de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 2659/21, de la diputada
Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a emissaris a les Illes Balears que s'han
adaptat a la normativa legal des de 2017.

La pregunta de quins emissaris s’han adaptat a la normativa
legal des del 2017, entenem que es refereix als que s’han
autoritzat des del 2017.

• Emissari submarí de l’EDAR de Cala Bona (Son Servera)
• Emissari submarí de l’EDAR d’Andratx.
• Emissari submarí de l’EDAR de Cala Rajada (Capdepera).
• Emissari submarí de l’EDAR de Cala d’Or (Santanyí).
• Emissari submarí de l’EDAR d’Addaia (Es Mercadal).

Palma, 26 d’abril de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 5041/21, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
d'Educació i Formació Professional, davant el Ple de la
cambra, sobre les previsions per al curs 2021-2022.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de maig de 2021, conformement amb l'article 193.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del conseller d'Educació i
Formació Professional, davant el Ple de la cambra, per tal
d'informar sobre el tema indicat, atès que dia 19 de maig tendrà
lloc la Conferència Sectorial d'Educació on es determinaran les
línies del pròxim curs escolar.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 5122/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu

a solAlicitud de compareixença del degà del Col·legi Oficial
de Psicologia sobre la greu situació respecte de l'atenció
psicològica per a la ciutadania i mecanismes conduents a
una millora en els recursos.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de maig de 2021, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença del
degà del Col·legi Oficial de Psicologia, per tal d'informar sobre
el tema indicat.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 4992/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de maig de 2021, es dóna per assabentada de la substitució
de la pregunta esmentada, presentada per la diputada Catalina
Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a previsió del govern de Pedro Sánchez
de mantenir reunions amb el de Boris Johnson per fer-li veure
que les Balears són una destinació segura, per la pregunta RGE
núm. 5073/21, relativa a admissió a tràmit per part del Tribunal
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Constitucional del Recurs d'Inconstitucionalitat contra els
pressuposts generals de l'Estat per a 2021.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Interpel·lació RGE núm. 8343/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de maig de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5048/21,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de la interpel·lació esmentada, relativa a política general del
Govern en matèria d'aigua.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al

Projecte de llei del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de
mesures extraordinàries i urgents per executar les
actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons
europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació
i Resiliència (RGE núm. 3970/21). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de maig de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5077/21,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acorda d'ampliar fins
al proper dia 14 de juny de 2021 el termini de presentació
d'esmenes al projecte de llei indicat a l'enunciat.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Fixació de calendari per als propers períodes de sessions

de la present legislatura.

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sengles sessions de dia 26 de maig de 2020,
conformement amb l'establert a l'article 32.1.6 del Reglament
de la cambra, acorden de fixar el calendari següent:

• De dia 9 de setembre de 2021 a dia 23 de desembre de
2021, ambdós inclosos.

• De dia 1 de febrer de 2022 a dia 17 de juny de 2022,
ambdós inclosos.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Primera pròrroga de la Declaració de l’existència de les

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

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de maig de 2021 (en la qual es
trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:

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

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

en el títol V bis

Ateses les circumstàncies actuals de crisi sanitària
provocada per la COVID-19, la 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, que es continuen produint
circumstàncies d’àmbit general de caràcter greu i extraordinari
que podien 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 tenen una
durada màxima de quinze dies naturals. Atès que la  declaració
anterior finalitzava la seva vigència el proppassat 22 de maig,
pertoca declarar la primera pròrroga de la Declaració de
l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a
l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes
Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el
títol V bis

En conseqüència, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de maig de
2021, 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, que constitueix la primera pròrroga, produeix
efectes immediats i les mesures que s’hi contenen es
prorroguen fins al proper dia 10 de juny de 2021 o amb
anterioritat, en el cas que es modifiquin les mesures adoptades
pel Govern.

Palma, a 26 de maig de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 5030/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament del thesaurus d'inventari i documentació del patrimoni cultural previst a la Declaració de Palma.
	RGE núm. 5031/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a rutes i itineraris culturals que s'han dut a terme conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i la Generalitat valenciana.
	RGE núm. 5032/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a itineràncies i/o coproduccions d'exposicions temporals a museus i centres que s'han dut a terme conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i la Generalitat valenciana.
	RGE núm. 5033/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grup de treball a l'àmbit de biblioteques previst a la Declaració de Palma.
	RGE núm. 5034/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament del catàleg comú d'escriptors a les biblioteques previst a la Declaració de Palma.
	RGE núm. 5035/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions de foment del préstec bibliotecari entre les biblioteques de les Illes Balears, el Principat de Catalunya i el País Valencià.
	RGE núm. 5036/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grup de treball a l'àmbit de les indústries culturals en els sectors de la música i les arts visuals i escèniques previst a la Declaració de Palma.
	RGE núm. 5037/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació d'un catàleg de música en viu previst a la Declaració de Palma.
	RGE núm. 5038/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grup de treball a l'àmbit de la promoció de la creació literària i la indústria editorial previst a la Declaració de Palma.
	RGE núm. 5049/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reforç de personal per a campanya de vacunació COVID- 19 durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre de 2021.
	RGE núm. 5051/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del primer acord de la proposició no de llei sobre "mesures de suport al producte local i de proximitat de Balears".
	RGE núm. 5052/21 (rectificat amb l'escrit 5055/21), de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del segon acord de la proposició no de llei sobre "mesures de suport al producte local i de proximitat de Balears".
	RGE núm. 5053/21 (rectificat amb l'escrit 5055/21), de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del tercer acord de la proposició no de llei sobre "mesures de suport al producte local i de proximitat de Balears".
	RGE núm. 5054/21 (rectificat amb l'escrit 5055/21), de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del quart acord de la proposició no de llei sobre "mesures de suport al producte local i de proximitat de Balears".
	RGE núm. 5078/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a constitució dels clústers industrials de la moda i de l'alimentació i la seva ubicació a Inca.
	RGE núm. 5079/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ajudes per als campus d'estiu.
	RGE núm. 5081/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a eliminació del servei de bus als pobles pels quals passa el tren.
	RGE núm. 5082/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a petició de l'Ajuntament de Consell a l'IBISEC sobre reformes necessàries al CEIP Bartomeu Ordines de Consell.
	RGE núm. 5083/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ajudes als clubs que promocionaran les Illes Balears al Campionat d'Espanya de Bàsquet.
	RGE núm. 5084/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la realització de plans d'inversions per a la construcció d'equipaments esportius.
	RGE núm. 5085/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la redacció del projecte per a un nou PAC a Artà.
	RGE núm. 5086/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a les reparacions del centre de salut de Pere Garau a Palma.
	RGE núm. 5087/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la redacció del projecte bàsic i d'execució del segon PAC a Manacor.
	RGE núm. 5088/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a l'augment de la partida destinada a l'Institut d'Indústries Culturals.
	RGE núm. 5089/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa als ajuts per a l'adquisició de maquinària moderna per part de la indústria balear.
	RGE núm. 5090/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a vals d'aparcament per incentivar el comerç de proximitat.
	RGE núm. 5091/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a ajuts per bonificar els costos elèctrics de les explotacions agrícoles i ramaderes.
	RGE núm. 5092/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la millora del manteniment i la conservació dels vagons de Serveis Ferroviaris de Mallorca.
	RGE núm. 5093/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa al dret de tempteig i retracte sobre habitatges de protecció oficial o concurs públic d'adquisició d'habitatges.
	RGE núm. 5094/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la reforma del Passeig Marítim de la Colònia de Sant Jordi a l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc de Cabrera.
	RGE núm. 5095/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la planificació del transport escolar postobligatori.
	RGE núm. 5096/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la implantació de la formació dual en comerç.
	RGE núm. 5097/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la contractació d'especialistes en educació especial als centres educatius.
	RGE núm. 5098/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa als ajuts a les escoles municipals de música.
	RGE núm. 5099/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la contractació de professionals tècnics per atendre alumnes de 0-3 anys amb necessitats especials.
	RGE núm. 5100/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la dotació de més recursos tecnològics als centres educatius.
	RGE núm. 5101/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a l'ampliació de l'IES Llorenç Garcias i Font a Artà.
	RGE núm. 5102/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a reforma del CEIP Son Juny a Sant Joan.
	RGE núm. 5103/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a l'estudi de viabilitat de la creació del Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals.
	RGE núm. 5104/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 per subvencionar el Festival de Música.
	RGE núm. 5105/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a garantir la connectivitat aèria de les Balears.
	RGE núm. 5106/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la creació de l'Observatori del Comerç.
	RGE núm. 5107/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la creació de convenis de col·laboració en promoció turística en coordinació amb els consells insulars.
	RGE núm. 5108/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la creació de convenis de col·laboració destinats a la regeneració i a la conservació de platges.
	RGE núm. 5109/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la remodelació del Passeig Marítim de cala Millor i de S'Illot a Sant Llorenç.
	RGE núm. 5113/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions des del Govern de les Illes Balears per a l'abordatge de l'obesitat.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 5073/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a admissió a tràmit per part del Tribunal Constitucional del Recurs d'Inconstitucionalitat contra els pressuposts generals de l'Estat per a 2021.
	RGE núm. 5139/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estació permanent de mesurament de qualitat de l'aire al port de La Savina.
	RGE núm. 5140/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a PERTE que s'estan impulsant des del Govern per avançar cap al canvi de model econòmic.
	RGE núm. 5149/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a cost dels MENA de Ceuta.
	RGE núm. 5150/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a president de la Generalitat catalana.
	RGE núm. 5153/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a aixecament de les restriccions que limiten l'activitat als habitatges de vacances.
	RGE núm. 5154/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a estudi sobre la viabilitat de posar transport escolar per als estudiants d'ensenyament postobligatori de les Illes Balears.
	RGE núm. 5157/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a situació dels expedients de cessió temporal obligatòria d'ús de 56 habitatges.
	RGE núm. 5161/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a soca variant índia de COVID-19 a les Illes Balears.
	RGE núm. 5164/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou centre d'educació infantil i primària d'Es Mercadal.
	RGE núm. 5165/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expropiació d'habitatges.
	RGE núm. 5166/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avantguarda educativa.
	RGE núm. 5167/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resolució de les infraccions regulades en el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol.
	RGE núm. 5168/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de salut a totes les illes.
	RGE núm. 5169/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política en matèria de família.
	RGE núm. 5170/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de possibles infeccions de COVID a ports i aeroports aquesta temporada turística.
	RGE núm. 5171/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a herències en vida.
	RGE núm. 5172/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Pla B" del Govern davant la possibilitat de continuar a la llista ambre del Regne Unit.
	RGE núm. 5173/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques dutes a terme pel Govern en els dos primers anys de legislatura.

	3.12. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 4876/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a calendari de tramitació i aprovació de la posada en marxa de nou de la pedrera Garrigueta Rasa, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 4877/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a possibilitat d'ús d'explosius a la nova posada en marxa de la pedrera Garrigueta Rasa, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 4878/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a problemes de trànsit que es poden generar a Establiments en el procés de nova posada en marxa de la pedrera Garrigueta Rasa, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 4879/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a implicacions del projecte de restauració de la pedrera Can Rosselló, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 5080/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a pagament del transport a persones amb dificultats per traslladar-se d'un municipi a l'altre per raons sanitàries, davant la Comissió de Salut.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 4965/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures per garantir els drets i l'atenció adequada a les persones que pateixen esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i a les seves famílies, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 4970/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls a la consecució d'un institut per a Son Ferriol, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
	RGE núm. 4973/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a condemna dels atacs d'Israel als territoris palestins ocupats, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).
	RGE núm. 4974/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
	RGE núm. 4975/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació de les places en el programa de British Council per al curs 2021-22, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
	RGE núm. 4976/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de les "casetes de vorera", davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 5000/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la participació i la representació dels i de les estudiants, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
	RGE núm. 5014/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beques menjador, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
	RGE núm. 5039/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a violació de drets humans a Colòmbia, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 5074/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la taxa aèria, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
	RGE núm. 5075/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici dels viatges de l'IMSERSO, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 5120/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a augment dels auxiliars administratius dels centres educatius d'infantil i primària, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
	RGE núm. 5121/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes d'habitatge per a joves de les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 5124/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cotització dels autònoms, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A les Preguntes RGE núm. 5305 a 5314/19, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives a aules modulars  i aules modulars en règim de lloguer els anys 2015 a 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 6187/19, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros per ajuts de desplaçaments per a alumnes universitaris.
	A la Pregunta RGE núm. 6188/19, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros per ajuts de desplaçaments per a alumnes universitaris.
	A la Pregunta RGE núm. 6189/19, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 18.000 euros per ajuts de desplaçaments per a alumnes universitaris de postgrau.
	A la Pregunta RGE núm. 6190/19, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit a beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 18.000 euros per ajuts de desplaçaments per a alumnes universitaris de postgrau.
	A la Pregunta RGE núm. 6191/19, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 46.500 euros per a beques d'allotjament per fomentar la integració dels mous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2018-2019.
	A la Pregunta RGE núm. 6192/19, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit a beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 46.500 euros per a beques d'allotjament per fomentar la integració dels mous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2018- 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 6195/19, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 60.000 euros per a accions de política estratègica universitària.
	A la Pregunta RGE núm. 6196/19, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris de l'illa d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 60.000 euros per a accions de política estratègica universitària.
	A la Pregunta RGE núm. 1938/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informadors COVID (3).
	A la Pregunta RGE núm. 2218/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a aprovació del manual per a la bona gestió de la posidònia d'acord amb la disposició addicional 3 del Decret 25/2018.
	A la Pregunta RGE núm. 2219/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a aprovació del pla de seguiment de l'estat general de les praderies de posidònia d'acord amb l'article 10 del Decret 25/2018.
	A la Pregunta RGE núm. 2224/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a estudi sobre l'estat de les aigües, qualitat i estancament de les aigües al Lloc d'Importància Comunitària (LIC) Badies de Pollença i Alcúdia (ES5310005).
	A la Pregunta RGE núm. 2242/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a habitatges expropiats.
	A la Pregunta RGE núm. 2260/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal directiu i eventual de l'ib- salut que han rebut alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a data 28 de febrer de 2021.
	A les Preguntes RGE núm. 2261 a 2267/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a alts càrrecs, personal directiu i eventual dels hospitals d'Eivissa, d'Inca, de Menorca, de Son Llàtzer i de Son Espases que han rebut alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a data 28 de febrer de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 2291/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistat de persones vacunades de la COVID-19 des de l'inici de la campanya (27/12/20) que tenen la condició de càrrecs de responsabilitat política, gerents de serveis públics, alts càrrecs i altre personal de lliure designació de l'organigrama de les administracions públiques de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 2335/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informes periòdics enviats al Ministeri de Sanitat i/o al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 per part de la Conselleria d'Afers Socials i Esports amb les dades sobre situació dels centres (residències) de persones majors a les Illes Balears durant la pandèmia de la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 2336/21, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de protecció oficial que té ocupats il·legalment a dia 4 de març de 2021 el Govern.
	A la Pregunta RGE núm. 2337/21, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuts impagats dels habitatges de protecció oficial.
	A la Pregunta RGE núm. 2338/21, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desnonaments d'habitatge de protecció oficial ocupats il·legalment.
	A la Pregunta RGE núm. 2339/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures d'atenció als casos de virus del papil·loma humà a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 2366/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nombre d'habitatges de l'IBAVI amb llogaters que no abonen el lloguer estipulat el 2021.
	A les Preguntes RGE núm. 2367 i 2368/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a nombre d'habitatges de l'IBAVI que estan ocupades per llogaters diferents als adjudicats, és a dir, per "okupes" el 2021 i nombre d'habitatges de l'IBAVI que estaven sense adjudicar i que han estat ocupades per "okupes" el 2021.
	A les Preguntes RGE núm. 2408 a 2410/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a efectius personals que ha destinat el Govern de les Illes Balears als aeroports de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa per al control dels accessos per mor de la pandèmia de la COVID-19.
	A les Preguntes RGE núm. 2411 a 2415/21, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a efectius personals que ha destinat el Govern de les Illes Balears als ports de Palma, de Maó, d'Eivissa i de la Savina per al control dels accessos per mor de la pandèmia de la COVID-19.
	A les Preguntes RGE núm. 2417 i 2418/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a ampliació dels fons d'ajuda per al vehicle elèctric (MOVES II) i absència a Balears dins la Resolució de 3 de març de 2021 de l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi Energètic en relació amb el programa MOVES II.
	A les Preguntes RGE núm. 2423 i 2424/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a venda de llet crua a les ramaderies de Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 2425/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a flexibilització de les condicions en matèria d'higiene de la producció i la comercialització dels productes alimentaris.
	A les Preguntes RGE núm. 2427 a 2431/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a venda de producte local.
	A la Pregunta RGE núm. 2432/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats obtinguts amb la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària.
	A la Pregunta RGE núm. 2433/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou sistema de tramitació i pagament de la línia d'inversions en explotacions agràries, que pertany al PDR, per al període 2021-2027.
	A la Pregunta RGE núm. 2434/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mitjans i recursos que destina enguany el Govern de les Illes Balears a la línia d'inversions en explotacions agràries, que pertany al PDR.
	A la Pregunta RGE núm. 2435/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a termini per a la presentació de sol·licituds a la línia d'inversions en explotacions agràries que pertany al PDR per a 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 2436/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament del termini per a la presentació de sol·licituds a la línia d'inversions en explotacions agràries.
	A les Preguntes RGE núm. 2437 a 2440/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a habitatges de protecció oficial de les illes d'Eivissa, de Formentera, de Menorca i de Mallorca ocupats il·legalment a data 9 de març de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 2442/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reparació de les goteres de l'IES Pascual Calbó i Caldés de Maó.
	A les Preguntes RGE núm. 2476 a 2480/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a relació de sol·licituds de tramitació d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables projectades a Menorca i formulades durant els anys 2'16, 2017, 2018, 2019 i 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 2510/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recuperació de l'activitat ordinària i la presencialitat a les unitats bàsiques i als centres de Salut, així com la consulta hospitalària.
	A la Pregunta RGE núm. 2511/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a implementació de la gestió i el servei de teleassistència (telemedicina) a l'úsuari del Servei de Salut de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 2546/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a disfuncions a l'emissió i a la renovació de la targeta sanitària individual per a l'accés a les prestacions del Servei de Salut de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 2547 i 2550 a 2552/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a vacunes del lot d'AstraZeneca que s'han subministrat a Eivissa, a Formentera, a Menorca i a Mallorca.
	A les Preguntes RGE núm. 2553 a 2555/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a previsions d'ampliar l'oferta d'assignatures optatives al batxillerat de socials i humanitats, de reintroduir com a assignatura troncal o optativa l'assignatura d'Història de les Illes Balears i d'ampliar l'oferta d'assignatures optatives a les diferents modalitats de batxillerat.
	A la Pregunta RGE núm. 2556/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a augment del risc d'exclusió social infantil a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 2561/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació del Consorci Penya-segats del Port de Maó.
	A la Pregunta RGE núm. 2562/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per a habitatge.
	A les Preguntes RGE núm. 2563 a 2566/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a estat d'execució de totes les promocions d'habitatge HPO a les illes d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca a data 15 de març de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 2593/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua de Baleares, relativa a cita telefònica amb el metge.
	A la Pregunta RGE núm. 2594/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a suspensió de vacunació d'AstraZeneca a les Illes Balears en personal ja inoculat amb la 1a dosi.
	A la Pregunta RGE núm. 2596/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a conveni instrumental del Govern amb la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears per a l'any 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 2600/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua de Baleares, relativa a dosis de la vacuna d'Astra-Zeneca.
	A la Pregunta RGE núm. 2601/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua de Baleares, relativa a símptomes o efectes secundari de la vacuna d'Astra-Zeneca.
	A les Preguntes RGE núm. 2602 a 2604/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX- Actua de Baleares, relatives a cost sobre la Llei de memòria democràtica, a dipòsits d'elements retirats i a informes de retirada d'elements per la Llei de memòria democràtica.
	A la Pregunta RGE núm. 2611/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de reunions de la comissió interinstitucional.
	A la Pregunta RGE núm. 2658/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control dels emissaris d'acord amb el Decret de la conservació de la posidònia.
	A la Pregunta RGE núm. 2659/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a emissaris a les Illes Balears que s'han adaptat a la normativa legal des de 2017.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 5041/21, del Govern de les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del conseller d'Educació i Formació Professional, davant el Ple de la cambra, sobre les previsions per al curs 2021-2022.
	RGE núm. 5122/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a sollicitud de compareixença del degà del Col·legi Oficial de Psicologia sobre la greu situació respecte de l'atenció psicològica per a la ciutadania i mecanismes conduents a una millora en els recursos.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 4992/21.
	Retirada de la Interpel·lació RGE núm. 8343/19.
	Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (RGE núm. 3970/21).



	4. INFORMACIONS
	Fixació de calendari per als propers períodes de sessions de la present legislatura.
	Primera pròrroga de la Declaració de l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis.



