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BOPIB núm. 105 -  11 de juny de 2021 5995

O) RGE núm. 5303/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Estat de
vacunació", dades que es donen a conèixer a la ciutadania a través de les xarxes socials, entre 45-55 anys. 6030

P) RGE núm. 5304/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Estat de
vacunació", dades que es donen a conèixer a la ciutadania a través de les xarxes socials, entre 45-59 anys. 6030

Q) RGE núm. 5305/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Estat de
vacunació", dades que es donen a conèixer a la ciutadania a través de les xarxes socials, entre 50-59 anys. 6031

R) RGE núm. 5306/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Estat de
vacunació", dades que es donen a conèixer a la ciutadania a través de les xarxes socials, població d'alt risc - 60 anys. 6031

S) RGE núm. 5307/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a places de
residències a les Illes Balears, públiques i privades. 6031

T) RGE núm. 5362/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa paralització de la promoció de
20 HPO de Santa Maria. 6031

U) RGE núm. 5363/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de les
promocions HPO en marxa de l'IBAVI a l'illa d'Eivissa a data 1 de juny de 2021. 6031

V) RGE núm. 5364/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de les
promocions HPO en marxa de l'IBAVI a l'illa de Formentera a data 1 de juny de 2021. 6032

W) RGE núm. 5365/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de les
promocions HPO en marxa de l'IBAVI a l'illa de Mallorca a data 1 de juny de 2021. 6032

X) RGE núm. 5366/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de les
promocions HPO en marxa de l'IBAVI a l'illa de Menorca a data 1 de juny de 2021. 6032

Y) RGE núm. 5367/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promocions d'HPO a l'IBAVI
paralitzades a l'illa d'Eivissa a data 1 de juny de 2021. 6032

Z) RGE núm. 5368/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promocions d'HPO a l'IBAVI
paralitzades a l'illa de Formentera a data 1 de juny de 2021. 6032

AA) RGE núm. 5369/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promocions d'HPO a l'IBAVI
paralitzades a l'illa de Mallorca a data 1 de juny de 2021. 6032

AB) RGE núm. 5370/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promocions d'HPO a l'IBAVI
paralitzades a l'illa de Menorca a data 1 de juny de 2021. 6033

AC) RGE núm. 5371/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI
cedits a l'illa d'Eivissa a data 1 de juny de 2021. 6033

AD) RGE núm. 5372/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI
cedits a l'illa de Formentera a data 1 de juny de 2021. 6033

AE) RGE núm. 5373/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI
cedits a l'illa de Mallorca a data 1 de juny de 2021. 6033

AF) RGE núm. 5374/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI
cedits a l'illa de Menorca a data 1 de juny de 2021. 6033

AG) RGE núm. 5375/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI
buits a l'illa d'Eivissa a data 1 de juny de 2021. 6033

AH) RGE núm. 5376/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI
buits a l'illa de Formentera a data 1 de juny de 2021. 6034

AI) RGE núm. 5377/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI
buits a l'illa de Mallorca a data 1 de juny de 2021. 6034
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AJ) RGE núm. 5378/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI
buits a l'illa de Menorca a data 1 de juny de 2021. 6034

AK) RGE núm. 5379/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI
sense acabar a l'illa d'Eivissa a data 1 de juny de 2021. 6034

AL) RGE núm. 5380/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI
sense acabar a l'illa de Formentera a data 1 de juny de 2021. 6034

AM) RGE núm. 5381/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI
sense acabar a l'illa de Mallorca a data 1 de juny de 2021. 6034

AN) RGE núm. 5382/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI
sense acabar a l'illa de Menorca a data 1 de juny de 2021. 6035

AO) RGE núm. 5383/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment en els edificis
de l'IBAVI de l'illa d'Eivissa durant els anys 2019, 2020 i 2021. 6035

AP) RGE núm. 5384/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment en els edificis
de l'IBAVI de l'illa de Formentera durant els anys 2019, 2020 i 2021. 6035

AQ) RGE núm. 5385/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment en els edificis
de l'IBAVI de l'illa de Mallorca durant els anys 2019, 2020 i 2021. 6035

AR) RGE núm. 5386/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment en els edificis
de l'IBAVI de l'illa de Menorca durant els anys 2019, 2020 i 2021. 6035

AS) RGE núm. 5387/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció de l'IBAVI (HPO)
que estigui immersa en algun litigi jurídic. 6035

AT) RGE núm. 5392/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a projectes de
reutilització d'aigües depurades. 6036

AU) RGE núm. 5393/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a projectes de
reutilització d'aigües depurades. 6036

AV) RGE núm. 5394/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a projectes de
reutilització d'aigües depurades. 6036

AW) RGE núm. 5395/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a projectes de
reutilització d'aigües depurades. 6036

AX) RGE núm. 5396/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a projectes de
reutilització d'aigües depurades. 6036

AY) RGE núm. 5397/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic
per al sector ramader de Balears (1). 6036

AZ) RGE núm. 5398/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic per
al sector ramader de Balears (2). 6036

BA) RGE núm. 5399/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic per
al sector ramader de Balears (3). 6037

BB) RGE núm. 5400/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic per
al sector ramader de Balears (4). 6037

BC) RGE núm. 5401/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic per
al sector ramader de Balears (5). 6037

BD) RGE núm. 5402/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subministrament
elèctric de Menorca (1). 6037
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BE) RGE núm. 5403/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subministrament
elèctric de Menorca (2). 6038

BF) RGE núm. 5404/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subministrament
elèctric de Menorca (3). 6038

BG) RGE núm. 5405/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subministrament
elèctric de Menorca (4). 6038

BH) RGE núm. 5406/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
nombre de pacients que s'han acollit al decret de garantia de demora sanitària. 6038

BI) RGE núm. 5407/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a quantia
que ha suposat per a la Conselleria de Salut el decret de garantia de demora. 6038

BJ) RGE núm. 5408/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
de peticions denegades d'acolliment al decret de garantia de demora. 6039

BK) RGE núm. 5409/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
nombre de peticions i malalts acollits al decret de garantia de demora per illes. 6039

BL) RGE núm. 5420/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió de la Unitat
GEDEX (Grup especialista en desactivació d'explosius) de la Guàrdia Civil de l'illa de Menorca . 6039

BM) RGE núm. 5425/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes de
millora d'establiments turístics sol·licitats en virtut del que preveu la Llei 2/2020, a dia 7 de juny de 2021. 6040

BN) RGE núm. 5426/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes de
canvi de reconversió i canvi d'ús establiments d'allotjament turístic i edificacions amb usos no residencials sol·licitats en virtut del que
preveu la Llei 2/2020, a dia 7 de juny de 2021. 6040

BO) RGE núm. 5427/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a punts de
recàrrega instal·lats a les Illes Balears en virtut del que preveu la Llei 2/2020, a dia 7 de juny de 2021. 6040

BP) RGE núm. 5428/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a punts de recàrrega
instal·lats a les Illes Balears en virtut del que preveu la Llei 2/2020, a dia 7 de juny de 2021. 6040

BQ) RGE núm. 5441/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de sol·licituds d'autorització dels municipis de les Illes balears per al subministrament de gas natural que hi ha
pendents de resolució. 6040

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 5429/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a valoració de la
sentència del Tribunal Suprem. 6041

B) RGE núm. 5430/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a actuacions per
evitar l'enfonsament de la pesca balear. 6041

C) RGE núm. 5431/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Pla B" del Govern
per a la reactivació turística davant la decisió del Regne Unit de deixar les Illes Balears fora de la llista verda. 6041

D) RGE núm. 5435/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència del Tribunal Suprem
en relació amb les restriccions imposades als ciutadans de les Illes Balears. 6041

E) RGE núm. 5436/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment de les Illes
balears fora de la zona verda de viatges segurs a la revisió de la situació epidemiològica que ha fet el regne Unit recentment. 6041

F) RGE núm. 5465/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a avaluació d'impacte ambiental
ocasionat pel transport marítim sobre el parc natural de Ses Salines. 6041

G) RGE núm. 5472/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes estratègics per a la
recuperació i la transformació econòmica (PERTE) per avançar cap al canvi de model econòmic. 6042
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H) RGE núm. 5474/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dades
econòmiques i socials de Balears. 6042

I) RGE núm. 5475/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a vacunació
d'empleats de grans empreses. 6042

J) RGE núm. 5476/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
"okupació il·legal". 6042

K) RGE núm. 5479/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a avançament de les rebaixes. 6042

L) RGE núm. 5480/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reinici de l'activitat
del sector de l'oci nocturn. 6042

M) RGE núm. 5481/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a consensos per a
l'aprovació de la Llei d'educació de les Illes Balears. 6043

N) RGE núm. 5482/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats de la
reactivació econòmica previstos en el Decret llei 8/2020 i la Llei 2/2020. 6043

O) RGE núm. 5483/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou centre
d'educació infantil i primària d'Es Mercadal. 6043

P) RGE núm. 5484/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei de
coordinació de policies locals. 6043

Q) RGE núm. 5485/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del
sector audiovisual de les Illes Balears. 6043

R) RGE núm. 5486/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels apartaments
Don Pepe a l'illa d'Eivissa. 6043

S) RGE núm. 5487/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prohibició de la venda
de vehicles diesel el 2025. 6044

T) RGE núm. 5488/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incompliment per part
del Servei de Salut dels acords de contractació amb els treballadors. 6044

U) RGE núm. 5489/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme d'excessos.
6044

V) RGE núm. 5490/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació econòmica a les Illes
Balears. 6044

W) RGE núm. 5495/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a certificat COVID.
6044

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 5267/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears
i Mixt, relativa a accés universal a les vacunes contra la COVID-19. 6044

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 5265/21 (complementada amb l'escrit RGE núm. 5278/21), dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas
Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi-proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a hepatitis C,
davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència). 6045

B) RGE núm. 5266/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau en imatge mèdica i radioteràpia,
davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura. 6047

C) RGE núm. 5279/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impacte de la regla de minimis sobre les empreses industrials de
Balears, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència). 6048
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D) RGE núm. 5280/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a intermediació de
serveis, davant la Comissió de Turisme i Treball. 6049

E) RGE núm. 5391/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ampliació de l'àmbit del Parc Natural
de Ponent o de Cala Figuera, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 6050

F) RGE núm. 5410/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a educació primària sense mascaretes,
davant la Comissió de Salut. 6050

G) RGE núm. 5413/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a medi ambient i sobirania, en defensa de la Llei de canvi
climàtic i transició energètica de les Illes Balears i del traspàs de competències en costes i litoral, davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial. 6051

H) RGE núm. 5416/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporar millores a l'OSP Menorca-Madrid per adaptar-la a la
situació extraordinària de la COVID-19, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 6052

I) RGE núm. 5417/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protecció del monòlit de Sa Feixina, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència). 6053

J) RGE núm. 5419/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls per promocionar
els habitatges col·laboratius per a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a la dependència de persones majors, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 6054

K) RGE núm. 5423/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a efectiva aplicació del "decret de garantia de demora", davant
la Comissió de Salut (procediment d'urgència). 6055

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 5338/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relatiu a solAlicitud de
compareixença del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears sobre  l'informe sobre l'execució pressupostària
de l'exercici 2020 de l'EPRTVIB. 6056

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 5308, 5309, 5334, 5333 i 5327/21.
6056

B) Procediment d'urgència per a la Interpel·lació RGE núm. 1140/21. 6057

C) Retirada de la Interpel·lació RGE núm. 2196/21. 6057

4. INFORMACIONS

A) Segona 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. 6057

B) Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, relatiu a l'accés dels mitjans de comunicació al Parlament de les Illes Balears.
6057

C) Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, de modificació del paràgraf primer del Punt 9 del Segon Pla de Contingència
del Parlament de les Illes Balears davant la situació ocasionada per la COVID-19. 6058

D) Resolució de Presidència en relació amb el cessament del Sr. Antonio Palau i Nadal com a personal eventual adscrit al servei
de Presidència en el lloc de treball de cap de gestió de Gabinet de Presidència i el seu nomenament com a cap de Gabinet de Presidència,
amb caràcter de personal eventual, i adscripció funcional a Presidència. 6058

E) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament del Sr. Sergio Rigo i Martínez com a personal eventual adscrit al servei
de Presidència per ocupar el lloc de treball de cap de gestió de Gabinet de Presidència. 6059
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F) Resolució de Presidència de nomenament de la Sra. Irene Rosselló i Rodríguez com a funcionària de carrera del cos tècnic de
gestió per ocupar el lloc de treball de cap de secció de Nòmines i Contractació de l’Àrea d’Assumptes Econòmics del Parlament de les
Illes Balears pel sistema d’oposició en torn lliure. 6060
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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
18 de maig de 2021, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 4714/21, relativa a producte autòcton de les Illes
Balears, amb les esmenes RGE núm. 4933, 4945, 4946, 4947,
4948, 4949 i 4950, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a definir amb l'instrument normatiu que
es consideri oportú els criteris d'acord amb els quals un
producte pot rebre la consideració de producte local de
les Illes Balears, atenent l’origen, l’originalitat,
l’elaboració tradicional i la qualitat. Aquesta categoria
inclourà les diferents denominacions i marques de
qualitat existents a les Illes Balears, si aquestes
compleixen els criteris abans esmentats.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a dur a terme les actuacions necessàries
per tal d’incentivar l’ús de matèries primeres procedents
de les Illes Balears en la producció d’aquells productes
transformats en els quals no s’exigeix que la matèria
primera sigui produïda a les Illes Balears per tal
d’obtenir el segell d’indicació geogràfica protegida
(IGP).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a establir acords amb les empreses de
la gran distribució i amb les organitzacions de
comerciants per tal que identifiquin adequadament en el
punt de venda el producte local de les Illes Balears. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a establir una nova línia de subvencions
per al sector del comerç dirigit a promoure l'adaptació
dels locals de venda per tal de donar més visibilitat al
producte local de les Illes Balears. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a definir una política de prevenció i
persecució del frau, l’engany i altres pràctiques que
poden dur a la confusió del consumidor respecte de
l’origen dels productes que es comercialitzen a les Illes
Balears. Així mateix, insta el Govern a dur a terme les
mesures necessàries per tal que totes les marques
agroalimentàries de qualitat que actualment no depenen
de l’Institut de Qualitat Agroalimentària (IQUA) passin
a dependre d’aquest òrgan.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el compliment de la política definida
en el punt anterior a partir del desplegament i el
reforçament d’un servei d’inspecció a aquest efecte.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment al mandat derivat de
l’aprovació de la Proposició no de llei RGE núm.
5086/2020, de crear una mesa amb participació de les
organitzacions professionals agràries, les confraries de
pescadors, les entitats representatives de les empreses del
sector turístic, del sector de la indústria alimentària i del
sector del comerç, així com de les conselleries del Govern
i els consells insulars amb competències en matèria
d’agricultura, turisme, indústria i comerç.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment al mandat derivat de
l’aprovació de la Proposició no de llei RGE núm.
5086/2020, de proposar i sotmetre al debat i a l’aprovació
de l’esmentada mesa un conjunt mesures dirigides a
incrementar la compra del producte agrari, ramader i
pesquer de les Illes Balears per part del sector turístic, la
indústria alimentària i el sector del comerç de les Illes
Balears, i que prevegi els instruments adequats de suport
econòmic per part del Govern de les Illes Balears.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment al mandat derivat de
l’aprovació de la Proposició no de llei RGE núm.
5086/2020, de donar a les conclusions de l’esmentada mesa
la forma de Pacte per a la promoció del producte local de
les Illes Balears, que sigui signat per tots els integrants de
la Mesa i que inclogui la relació de mesures, els indicadors
del seu compliment i els instruments per finançar-les, si
escau.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment al mandat derivat de
l’aprovació de la Proposició no de llei RGE núm.
5086/2020, de trametre al Parlament el document del Pacte
per tal que la Comissió d’Economia pugui pronunciar-s’hi
i fer el seguiment del seu compliment, en els termes
previstos a l’article 188 del Reglament del Parlament. 

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tancar la negociació amb el Ministeri
d'Agricultura per aconseguir l'encaix específic de Balears a
la nova PAC amb un tractament diferenciat que compensi
els sobrecostos de la insularitat per al sector agrari en el Pla
Estratègic del període 2023-2027.

A la seu del Parlament, 25 de maig de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=18
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http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104946
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104947
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104948
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104949
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de maig de 2021, debaté la InterpelAlació RGE núm. 4131/21,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en
matèria tributària.

Actuà com a interpelAlant el diputat Antonio Costa i Costa
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.

Palma, 9 de juny 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 18
de maig de 2021, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 4630/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
desescalada per al sector de noces i esdeveniments, que
contestà el vicepresident i conseller de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica.

B) RGE núm. 4618/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
corredors turístics, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

C) RGE núm. 4827/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a atenció
al càncer de pròstata al Servei Públic de Salut de les Illes
Balears, que contestà la consellera de Salut i Consum.

D) RGE núm. 4831/21, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaració de
sequera, que contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació.

E) RGE núm. 4825/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a futur del
sector financer, que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.

F) RGE núm. 4833/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a "comissió
política" per investigar nous casos d'abusos a menors tutelats,
que contestà la consellera d'Afers Socials i Esports.

G) RGE núm. 4830/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conclusions i aportacions per al sector pesquer com a
conseqüència de la reunió amb el ministeri el passat mes
d'abril, que contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació.

H) RGE núm. 4828/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió del patrimoni en
matèria d'habitatge, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

I) RGE núm. 4836/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a atracament de ferris al
Port de Sant Antoni, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

J) RGE núm. 4835/21, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beques
menjador, que contestà el conseller d'Educació i Formació
Professional.

K) RGE núm. 4839/21, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a garantia del dret de les
dones a triar lliurement del mètode de la interrupció voluntària
de l'embaràs, que contestà la consellera de Salut i Consum.

L) RGE núm. 4834/21, de la diputada María Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora del servei de
psicòlegs en el Servei de Salut de les Illes Balears, que contestà
la consellera de Salut i Consum.

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

N) RGE núm. 4819/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a retorn a la normalitat de les empreses de càtering a
Balears, que contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme
i Treball.

O) RGE núm. 4829/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a viatge a Berlín,
que contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball.

P) RGE núm. 4621/21, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a garantia de la salut pública
un cop expirat l'estat d'alarma, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Q) RGE núm. 4820/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a previsió de la no-inclusió de dotació del factor d'insularitat en
els pressuposts generals de l'Estat per a 2022, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

R) RGE núm. 4838/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a anunci
de Pedro Sánchez que en 100 dies tindrem immunitat de grup
a Espanya, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
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S) RGE núm. 4929/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a denegació del permís especial per a la realització de
la Trail CdC 2021, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

T) RGE núm. 4623/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a drets dels
ciutadans de Balears, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

U) RGE núm. 4625/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de
desescalada, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

V) RGE núm. 4824/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a escàndol
dels menors tutelats, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament 

Vicenç Thomàs i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de maig de 2021, rebutjà el Punt 1 de la Proposició no de llei
RGE núm. 10364/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a qualitat en l'ocupació pública, amb el resultat següent: vots
emesos 55, vots a favor 26, vots en contra 28 i abstencions 1.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 4633, 4832, 4635 i 4837.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 de maig de 2021, decaigueren les preguntes amb
sol·licitud de resposta oral davant el Ple esmentades,
presentades pels diputats i les diputades María Salomé Cabrera
i Roselló, Antonio Francisco Fuster i Zanoguera i Gabriel
Company i Bauzá, tots del Grup Parlamentari Popular, relatives
a turisme britànic, a situació interna a IB3, a polítiques
necessàries per a les Illes Balear i a rebaixa fiscal per incentivar
l'economia, atesa l'absència d'aquests diputats.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Aprovació del punt 4 de la Proposició no de llei RGE

núm. 1763/21.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 de maig de 2021, se sotmeté a votació el punt 4 de la
proposició no de llei esmentada, atès l'empat produït a
comissió, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Unidas Podemos, relativa a pensions dignes, i quedà
aprovat per 30 vots a favor, 19 en contra i 5 abstencions.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
No-creació d'una comissió no permanent d'investigació

sobre la discriminació a l'atenció sanitària a la tercera edat
durant la crisi de la COVID-19 (RGE núm. 9497/20).

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 de maig de 2021, rebutjà, per 16 vots a favor, 29 en
contra i 8 abstencions, la creació de la comissió no permanent
d'investigació esmentada a l'enunciat.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3712/21,
relativa a adopció de les mesures i modificacions normatives
necessàries per al compliment efectiu de les funcions de la
Sindicatura de Comptes, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
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RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears, en virtut dels informes
presentats per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, constata la repetició de certs incompliments que
fan plantejar necessitats de millora en el procés de rendició
de comptes de les administracions públiques de les Illes
Balears. 

2. El Parlament de les Illes Balears constata que cal actuar
de manera immediata per emprendre les actuacions
oportunes, tant a l’àmbit normatiu com al pròpiament
f u n c i o n a l  ( r e c u r s o s  m a t e r i a l s ,  h u m a n s ,
adaptació/digitalització, formació de personal, etc.) per
esmenar, millorar, implementar i donar solució a les
qüestions i als tràmits que dificulten l’exercici de les
funcions pròpies de la Sindicatura de Comptes (atribuïdes
en virtut de la Llei 4/2004, de 2 d´abril, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears). 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar les modificacions legals necessàries
perquè la Sindicatura de Comptes pugui dur a terme de
manera eficaç i eficient les funcions que per llei té
atribuïdes, en ares a la transparència i de conformitat amb
els principis i valors de la bona administració i del bon
govern del sector públic. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a col·laborar amb els consells insulars perquè
aquests reforcin els programes de cooperació municipal
introduint els mitjans personals i materials que facilitin i
agilitin la rendició de comptes. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir instruments de col·laboració amb la
FELIB per difondre la cultura de la transparència i la
rendició de comptes, així com la introducció d’activitats
formatives orientades al personal tècnic sobre la gestió
econòmica i financera.

A la seu del Parlament, 1 de juny de 2021
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 27 de maig de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4139/21,
relativa a ajudes per als agricultors i ramaders per compensar
les grans pèrdues ocasionades per la sequera, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

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

A la seu del Parlament, 1 de juny 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 27 de maig de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4708/21,
relativa a suport i potenciació del sector econòmic dels
esdeveniments, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear,
coordinadament amb els consells insulars, a incloure
l’activitat d’esdeveniments dins les ofertes turístiques a
promocionar i posicionar, ja que normalment van lligades
a qualitat i capacitat desestacionalitzadora.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a crear un CNAE específic per a les activitats de
noces i esdeveniments que ajudi a caracteritzar i identificar
totes aquelles empreses relacionades amb aquest àmbit de
negoci.

A la seu del Parlament, 1 de juny 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 27 de maig de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
18067/20, relativa a defensa, difusió i promoció de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

D)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear i la resta d'institucions de les Illes Balears a defensar,
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difondre, donar prestigi i promocionar la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a donar una nova empenta a les polítiques en favor
de la normalització de la llengua catalana, valorant
positivament la nova Oficina de Drets Lingüístics i
estudiant la posada en marxa de nous mecanismes com, per
exemple, la recuperació del Servei d'Ensenyament del
Català a la Conselleria d'Educació, la facilitació de la
recepció a Balears de tots els canals o mitjans de
comunicació en llengua catalana o l'increment del suport als
mitjans de comunicació elaborats totalment o parcialment
en llengua catalana. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears i la resta d'institucions de les Illes Balears
a implementar en un termini màxim de dotze mesos les
propostes aprovades pel Ple del Consell Social de la
Llengua Catalana, a la sessió de dia 5 de novembre de
2018, dins l'informe i les propostes de polítiques
lingüístiques de cohesió social.

A la seu del Parlament, 1 de juny de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de maig de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2501/21, relativa a protocols d'altes capacitats, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar i facilitar la implantació del
protocol de detecció de les altes capacitats a tots els centres
educatius, tant de primària com de secundària, de les Illes
Balears. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar i promocionar la formació dels i de
les docents per millorar la seva capacitat i possibilitat
d’identificar la diversitat de l’alumnat amb altes capacitats
i poder millorar la resposta educativa davant aquesta
circumstància. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avançar en la creació i la consolidació
d’equips específics d’atenció a l’alumnat d’Altes Capacitats
(EACI) com a part dels EOEP per donar una resposta
específica a aquest alumnat.

A la seu del Parlament, 1 de juny de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas

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 25 de maig de 2021, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 1786/21, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
reducció de la quota fixa del cànon de sanejament a les
empreses que romanen totalment i parcialment sense activitat,
amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en
contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 27 de maig de 2021, rebutjà els Punts 1 i 2 de
la Proposició no de llei RGE núm. 4708/21, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
suport i potenciació del sector econòmic dels esdeveniments,
amb el resultat següent: vots emesos 11, vots a favor 5, vots en
contra 6 i abstencions 0.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de maig de 2021,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 15321/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a subvenció del preu dels menús
escolars de tots els centres públics i concertats de les Illes
Balears, amb el resultat següent: vots emesos 11, vots a favor
4, vots en contra 6 i abstencions 1.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del president de la Plataforma del

Voluntariat de les Illes Balears, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre el
desenvolupament i l'aplicació de la Llei 11/2019, de 8 de
març, del voluntariat de les Illes Balears (RGE núm.
1752/21).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de maig de
2021, tengué lloc la compareixença del president de la
Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears, qui, acompanyat
del director de la Plataforma, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del gerent de l'Hospital Universitari

Son Espases, davant la Comissió de Salut, sobre els motius
de la no-realització de proves de detecció de coronavirus als
pacients que hagin d'ingressar a l'Hospital de Son Espases
(RGE núm. 15865/20).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 26 de maig de 2021, tengué lloc la
compareixença del gerent de l'Hospital Universitari Son
Espases, qui, acompanyat del sots director mèdic de l'Hospital,
de la sots directora mèdica de Serveis Centrals, del sots director
d'Atenció Hospitalària i Salut Mental, del cap de Premsa, de
l'assessora del Servei de Salut i de l'assessora parlamentària, 
informà sobre el tema indicat.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Compareixença del representant del Serveis d'Estudis

i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics,
davant la Comissió no permanent d'estudi en matèria de
planificació i gestió de recursos hídrics, sobre la seva visió
i opinions sobre la matèria.

A la Comissió no permanent d'estudi en matèria de
planificació i gestió de recursos hídrics del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 26 de maig de 2021, tengué lloc
la compareixença del representant del Serveis d'Estudis i
Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics, qui 
informà sobre el tema indicat.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Compareixença del director tècnic de la Xarxa Europea

de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social de Balears
(EAPN-IB), davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports, sobre les dades de la pobresa i l'exclusió
social ateses les conseqüències generades per la crisi
econòmica, social i sanitària provocada per la COVID-19
(RGE núm. 15266/20).

A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de maig
de 2021, tengué lloc la compareixença del director tècnic de la
Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social
de Balears (EAPN-IB), qui informà sobre el tema indicat.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Compareixença del director de l'Agència d'Estratègia

Turística de les Illes Balears, davant la Comissió de
Turisme i Treball, sobre les noves línies de feina que pensa
dur a terme (RGE núm. 14036/20).

A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 de maig de 2021, tengué lloc
la compareixença del director del'Agència d'Estratègia Turística
de les Illes Balears, qui, acompanyat de l'assessor tècnic de la
conselleria i del cap de Secretaria del Gabinet informà sobre el
tema indicat.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Acord de compareixença de la consellera d'Hisenda i

Relacions Exteriors, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, sobre la recuperació per part del Govern dels
ingressos derivats de la liquidació de l'IVA del model de
finançament autonòmic de l'any 2017 (RGE núm. 4351/21).

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig de 2021, aprovà per
unanimitat la sol·licitud de compareixença de la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors per tal d'informar sobre el tema
indicat.
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Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de juny de 2021, d'acord amb el que disposa l'article 124
del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 4709/21, del  Decret llei 4/2021, de 3 de maig,
per impulsar i agilitzar la tramitació d'ajudes i altres
actuacions en matèria d'habitatge.

Així mateix, la Mesa acorda que s'obre un termini de 8 dies
(que finalitzarà el proper dia 10 d'agost) per tal que els grups
parlamentaris recaptin opinions i perquè els serveis de la
cambra elaborin un dossier documental; i, en finalitzar aquest,
que s'obre un termini de 8 dies més de presentació d'esmenes
(fins al proper dia 19 d'agost) i que es tramitin davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Igualment, la Mesa declara que aquest projecte es declara
no exempt de la tramitació del procediment de participació
ciutadana previst al títol XIV del Reglament de la cambra.
Consultats els diferents grups parlamentaris a la sessió de la
Junta de Portaveus de dia 9 de juny, el procediment de
participació ciutadana no aconsegueix la unanimitat de tots els
grups, per la qual cosa no s'hi aplica aquesta tramitació.

Finalment, conformement amb l'article 202 del Reglament
del Parlament, la Mesa acorda obrir un termini per tal que els
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, mitjançant
associacions representatives dels seus interessos formalment
inscrites en el Registre d'Associacions del Govern, puguin
presentar propostes d'esmenes. Aquest termini finalitza el
mateix dia que el termini fixat per a la presentació d'esmenes
dels grups parlamentaris, això és fins al proper dia 19 d'agost.

Palma, a 9 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Rosario Sánchez Grau, secretària del Consell de Govern per
suplència d'acord amb l'article 5.2 del Decret 8/2021, de 13 de
febrer, de la presidenta de les Illes Balears,

CERTIFIC:

Que el consell de Govern, a proposta del conseller de
Mobilitat i Habitatge, en la sessió de dia 3 de maig de 2021,
adoptà l’Acord següent:

Acord pel qual s’aprova el Decret llei per impulsar i
agilitzar la tramitació d’ajudes i altres actuacions en
matèria d’habitatge

La situació causada per la crisi econòmica derivada de la
pandèmia de la COVID-19 ha agreujat la problemàtica de
l’accés a l’habitatge a les Illes Balears que va motivar el
desplegament i l’aprovació de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de
l’habitatge de les Illes Balears.

Amb la Llei 5/2918 es va incorporar la política pública
d’habitatge com a element essencial de l’agenda política i es va
establir un marc legal adequat per donar una resposta integral
i coherent sobre les actuacions que cal fer a les Illes Balears per
atendre la problemàtica de l’habitatge amb caràcter general,
com també es va donar cobertura a d’altres accions més
conjunturals per donar resposta a la realitat social llavors
existent.

El Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents
en matèria d’habitatge, a l’exposició de motius exposa
l’increment observat en els preus de l’habitatge i demostra que
les dificultats en l’accés a l’habitatge afecten els sectors de
població més desfavorits, però també la classe mitjana, atès que
no hi ha un mercat, ni de compra ni de lloguer, assequible. Es
conclou que existeix una escassetat generalitzada d’habitatges
a la qual no està donant una resposta adequada el mercat,
alhora que es registra un elevat nombre de persones inscrites
com a demandants d’habitatge protegit en règim de lloguer. Es
destaca també el nombre de desnonaments, dels quals una mica
més de tres quartes parts corresponien a impagaments de
lloguer, i els restants a execucions hipotecàries.

Constatada la necessitat de potenciar i incrementar el parc
públic d’habitatge protegit, mitjançant el Decret llei 3/2020
s’adopten mesures extraordinàries orientades a donar una
resposta ràpida i efectiva per permetre ampliar l’oferta
d’habitatges de protecció pública en règim de lloguer social i
fomentar la construcció d’allotjaments de dotació. Amb aquest
objectiu el Decret llei introdueix a la Llei 5/2018, entre d’altres
modificacions, una sèrie de mesures legislatives adreçades a
incrementar el parc públic d’habitatges mitjançant la
incorporació dels drets d’adquisició preferent a favor de
l’Administració autonòmica respecte de les transmissions entre
grans tenidors d’habitatges i terrenys adquirits en processos
judicials o extrajudicials o d’habitatges desocupats.

Setmanes després d’aprovar-se el Decret llei esmentat, la
irrupció de la pandèmia va alterar significativament la situació
de partida i les previsions que varen servir de premisses per
adoptar les mesures legals esmentades. Així, els efectes sobre
l’activitat econòmica i les repercussions en l’atur i la pèrdua de
capacitat adquisitiva han originat un increment de les persones
que es troben en situació de vulnerabilitat en matèria
d’habitatge.

Aquest escenari imprevisible i sobtat ha ocasionat que, en
matèria d’habitatge, s’hagin destinat més recursos i esforços
públics per concedir amb major agilitat les ajudes per al
lloguer, i que s’hagin duit a terme també convocatòries
específiques per a persones afectades per la COVID-19. Així,
en el marc del context descrit, la Conselleria de Mobilitat i
Habitatge ha rebut 1.992 sol·licituds d’ajudes per al lloguer en
la convocatòria especial derivada de la COVID-19, ajudes
diferents de les ajudes de lloguer ordinàries convocades cada
any i que s’han destinat a persones afectades negativament en
l’àmbit socioeconòmic per la COVID-19.
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En el Decret llei autonòmic 6/2020, d’1 d’abril, pel qual
s’estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes de
la situació creada per la COVID-19 i de foment de la
investigació sanitària, ja es varen introduir mesures de
simplificació administrativa en la tramitació de les ajudes de
lloguer, que finalitzaven amb la convocatòria de 2020, a
l’efecte d’agilitzar al màxim el procediment de concessió i
pagament. Atès l’increment més que considerable de
sol·licituds en els darrers anys i l’augment que es preveu de
manera imminent, es fa imprescindible donat continuïtat a
aquest esforç de simplificació administrativa, ja iniciat, de cara
a les properes convocatòries d’ajudes en matèria d’habitatge.

Pel que fa a les ajudes ordinàries de lloguer, el nombre de
sol·licituds l’any 2020 és el major registrat mai, amb 8.215, i
suposa un increment molt significatiu, de més del 58% respecte
de les de 2019, any en què 5.201 persones demanaren l’ajuda.
L’any 2018 varen ser 4.763 les persones que la demanaren en
la convocatòria ordinària, més 357 en la convocatòria
extraordinària. En aquest sentit, cal considerar que el nombre
de sol·licituds de l’ajuda de lloguer d’habitatge ha passat de
2.096 l’any 2015 a 10.187 l’any 2020, la qual cosa suposa que
pràcticament s’han multiplicat per quatre en només cinc anys.
La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha destinat la totalitat
dels recursos del Pla Estatal d’Habitatge corresponents a l’any
2020 a les ajudes de lloguer, fet que es repetirà l’any 2021.

Atesa la problemàtica de vulnerabilitat econòmica i social
derivada de la crisi ocasionada per la COVID-19, per a l’any
2021 es preveu que el nombre de sol·licituds respecte del 2020
es veurà incrementada notablement, és a dir, hi haurà un
augment de sol·licituds per part de persones que, abans de la
crisi de la COVID-19, no complien els requisits d’aquestes
ajudes, però que sí es troben actualment en les circumstàncies
econòmiques i socials que els fan potencials sol·licitants.

D’altra banda, el nombre d’habitatges que ha rebut l’ajuda
en matèria de conservació i rehabilitació d’habitatges per
millorar la seguretat d’utilització, l’accessibilitat, l’eficiència
energètica i la sostenibilitat ha passat de 172 l’any 2015 a
4.722 l’any 2018 (s’ha passat de 51 sol·licituds el 2015 a 487
l’any 2018), i es preveu l’arribada de fons destinats a la
rehabilitació d’habitatges, edificis d’habitatges i àrees
degradades per a la regeneració d’aquests.

Per aquest motiu, es requereix un règim especial de
concessió de subvencions en matèria d’habitatge que permeti
establir un procediment molt més àgil i simplificat i possibiliti
la reducció dels terminis a l’efecte que aquestes ajudes arribin
als beneficiaris com més aviat millor.

D’altra banda, amb relació al dipòsit de les fiances de
lloguer, s’ha detectat un problema per concedir les ajudes de
lloguer, com és l’exigència d’acreditar el dipòsit de la fiança
per sol·licitar, tramitar i concedir les ajudes que s’atorguin a
favor dels arrendataris. Aquesta exigència impedeix a molts
d’arrendataris d’accedir a les ajudes a causa de l’incompliment
del deure dels arrendadors. Es considera, per tant, urgent i
necessari eliminar aquest requisit per poder concedir les ajudes
al nombre màxim de persones que compleixen els requisits,
com ja es va fer de forma extraordinària en les convocatòries
de l’any 2020.

La crisi econòmica i social per la COVID-19 ha
incrementat, com s’ha exposat, el nombre de desnonaments i
llançaments iniciats per impagament dels lloguers o per
ocupació d’habitatges. Bona part d’aquests procediments
judicials que afecten persones en situació de vulnerabilitat
econòmica es troba suspesa actualment en virtut del Reial
decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer
front a la COVID-19, mesura extraordinària vinculada a l’estat
d’alarma i que, per tant, no té una vigència indefinida.
L’increment previsible de sol·licituds d’habitatge que es
produirà quan desaparegui aquesta suspensió fa imprescindible
una actuació decidida i urgent de les administracions públiques
per donar-li resposta.

Des de l’aprovació del Decret llei 3/2020 s’han rebut
notificacions per exercir el dret de tanteig o retracte amb
relació a la transmissió de 853 immobles de grans tenidors, 62
durant el 2020 i 791 el 2021. L’Administració autonòmica, a
través de l’IBAVI, ha acordat durant aquest temps l’adquisició
de 38 immobles de grans tenidors per un valor proper als 4,2
milions d’euros i hi ha altres expedients en tràmit.

L’experiència adquirida en la tramitació d’aquests
expedients i l’augment del volum de notificacions de
transmissions subjectes fa palesa la necessitat de millorar
l’eficiència i l’eficàcia dels drets de tanteig i retracte sobre
habitatges i sòl dels grans tenidors. En aquest sentit és precís
maximitzar les opcions d’ampliar el parc públic d’habitatge i
incorporar la possibilitat que els habitatges o el sòl que no
compri l’Administració autonòmica puguin adquirir-los els
consells insulars, els ajuntaments i altres entitats de capital
majoritàriament públic. També cal millorar la regulació
d’aquests drets per adaptar els terminis i tràmits a l’experiència
pràctica adquirida. És necessari també aclarir la redacció per
resoldre els dubtes interpretatius plantejats pels grans tenidors
durant l’aplicació d’aquests preceptes i facilitar-ne el
compliment.

Pel que fa als expedients relatius a la cessió d’ús dels
habitatges desocupats, és també necessari millorar aspectes
puntuals de la regulació atès que s’han presentat problemes
pràctics, degut en molts casos a la manca de col·laboració dels
grans tenidors propietaris a facilitar la informació requerida per
al Registre d’habitatges desocupats i l’accés als habitatges per
part del personal inspector.

Pel que fa a la situació de l’habitatge protegit, es fa
necessari donar un impuls normatiu que faciliti la promoció
pública i privada i, d’altra banda, dotar l’Administració de
noves eines que permetin donar resposta a situacions en què no
es compleixi la funció social d’aquest.

Es requereix també una regulació transitòria per incorporar
a la Llei 5/2018 el termini i la forma en què s’ha d’efectuar el
dipòsit de les fiances d’arrendament, com també les exigències
establertes en la disposició addicional tercera de la Llei
29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans,
modificada per l’article 1.15 del Reial decret llei 7/2019, d’1 de
març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, per
afavorir la transparència i facilitar l’intercanvi d’informació per
exercir les polítiques públiques.
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Pel que fa al règim sancionador, i per fer més efectives les
actuacions inspectores, es fa precís també actualitzar la
capacitat d’intervenció de la inspecció i dotar el personal
inspector de les eines adequades per comprovar el compliment
de la normativa, com també modificar la regulació de
l’incompliment del deure de col·laboració. Així mateix, davant
de noves conductes detectades d’incompliment de la normativa
en matèria d’habitatge, és necessari ampliar els supòsits de
determinats tipus infractors prevists i tipificar també noves
infraccions, com són les relatives a l’exercici de l’activitat
immobiliària. L’experiència pràctica derivada dels
procediments sancionadors tramitats fins ara ha evidenciat la
necessitat de millorar la regulació de les sancions
complementàries i de les multes coercitives no sancionadores
per millorar-ne l’efectivitat.

Els principis i les eines que preveu la Llei 5/2018 són
adequats per a les finalitats previstes, però s’han de
complementar amb noves mesures per atendre les necessitats
conjunturals descrites.

Finalment, l’article 8 de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de
mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, ha permès
l’activitat de la construcció durant tot l’any 2020, sense les
restriccions habituals a l’estiu, a causa de la pandèmia i dels
efectes del confinament. Atès que la vigència està a punt
d’acabar, i davant la incertesa de quan s’iniciarà de forma
generalitzada la temporada turística, és necessari prorrogar
aquesta mesura de forma efectiva durant el mes de maig i la
primera quinzena de juny de 2021, per mantenir l’activitat de
la construcció, com a sector generador de feina i dinamitzador
de l’economia. Aquesta pròrroga, a més, permetrà mantenir el
ritme de construcció de les promocions d’habitatges, tant
públics com privats.

Ateses les consideracions anteriors, la situació descrita
demanda l’adopció urgent de les mesures legislatives
necessàries, en forma de decret llei, per permetre a les
administracions públiques garantir el dret a un habitatge digne
i adequat per als ciutadans de les Illes Balears, en especial per
a les persones en situació de vulnerabilitat.

Amb la regulació del règim especial que s’inclou al Decret
llei es permet un procediment més àgil per aprovar i gestionar
les ajudes en matèria d’habitatge que es considera adequat per
atendre les necessitats actuals, atès el volum de peticions que
es presenten i el que es preveu de manera imminent, i és
adequat a la finalitat pretesa de fer arribar les ajudes a les
persones que ho necessiten amb més celeritat.

D’altra banda, l’eliminació del requisit d’acreditar el dipòsit
de les fiances de lloguer per accedir a les ajudes servirà per
poder concedir les ajudes al màxim nombre de persones que
compleixen els requisits. En matèria de fiances de lloguers, la
regulació transitòria del dipòsit de les fiances afavorirà la
transparència i facilitarà l’intercanvi d’informació per exercir
les polítiques públiques d’habitatge.

Les mesures que es proposen amb relació als habitatges
protegits també són adequades per coadjuvar a facilitar la
promoció pública i privada i a dotar l’Administració de noves

eines que permetin donar resposta a situacions d’incompliment
de la seva funció social.

La regulació que es proposa amb relació als drets
d’adquisició preferent establerts a favor de l’Administració i el
règim sancionador aplicable permetrà millorar l’eficiència i
l’eficàcia dels drets de tanteig i retracte sobre habitatges i sòl
dels grans tenidors, i maximitzar les opcions d’ampliar el parc
públic d’habitatge. En aquest sentit, els canvis normatius
pretenen fer més efectiva la tramitació i, a més, possibiliten que
els habitatges o el sòl que no compri l’Administració
autonòmica puguin ser adquirits pels consells insulars, els
ajuntaments i altres entitats de capital majoritàriament públic.
Aquestes mesures, juntament amb les que es proposen en
matèria d’habitatge desocupat, que afecten els grans tenidors
d’habitatge, ajudaran a atendre les sol·licituds d’habitatge de
persones en situació de vulnerabilitat.

Els canvis proposats amb relació al règim sancionador
permetran fer més efectives les actuacions inspectores, en la
mesura que reforcen la capacitat d’intervenció i les eines de la
inspecció; també es modifica la regulació de l’incompliment
del deure de col·laboració. Així mateix, davant de noves
conductes detectades d’incompliment de la normativa en
matèria d’habitatge, es proposa ampliar els supòsits de
determinats tipus infractors prevists i tipificar també noves
infraccions, com són les relatives a l’exercici de l’activitat
immobiliària, entre d’altres millores que ajudaran el servei
d’inspeccions i sancions a exercir les tasques de control
exigides per la Llei 5/2018.

Pel que fa a la pròrroga de la vigència de determinades
mesures de caràcter temporal per fer front als efectes de l’estat
d’alarma (mesures temporals estivals) aquesta pròrroga
permetrà mantenir el ritme de construcció de les promocions
d’habitatges, tant públics com privats, alhora que mantenir
l’activitat de la construcció com a sector generador de feina i
dinamitzador de l’economia en un context com l’actual, en què
la incertesa de quan s’iniciarà de forma generalitzada la
temporada turística fa que sigui adequat mantenir aquesta
mesura temporal fins a mitjans de juny, data en què es preveu
l’inici de les activitats turístiques.

Finalment, les modificacions proposades per complir els
acords adoptats per la Comissió Bilateral de Cooperació
Administració General de l’Estat - comunitat autònoma de les
Illes Balears per resoldre les discrepàncies suscitades amb
relació al Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures
urgents en matèria d’habitatge, serviran no només per donar
compliment a aquells acords sinó també per garantir la correcta
tramitació dels plans especials de desenvolupament
d’habitatges de titularitat pública per promoure habitatges i
allotjaments públics, com també facilitar els lloguers socials
que s’han d’oferir en aplicació de l’article 26 bis de la Llei
d’habitatge.

En definitiva, les mesures incorporades a aquest decret llei
s’ajusten als objectius descrits i són coherents amb la situació
de necessitat de dotar l’Administració d’instruments més
eficaços que els previstos fins ara, a fi de concedir les ajudes en
matèria d’habitatge amb més agilitat i celeritat, com també
ampliar el parc públic d’habitatge públic amb la major urgència
possible, per afrontar la demanda actual i facilitar solucions
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habitacionals als qui pateixen una situació d’emergència en
l’àmbit de l’habitatge.

D’acord amb el que disposa l’article 49 de l’Estatut
d’Autonomia, el Consell de Govern pot dictar mesures
legislatives provisionals en forma de decret llei quan es donin
les circumstàncies de necessitat extraordinària i urgent.

L’aplicació immediata d’aquestes mesures no permet
dilatar-ne l’aprovació per la via del procediment ordinari
d’aprovació de lleis, ni tan sols pel procediment d’urgència.

Per tot això, el Consell de Govern adopta l’Acord següent:

Primer. Aprovar el Decret llei per impulsar i agilitzar la
tramitació d’ajudes i altres actuacions en matèria
d’habitatge que s’adjunta a aquest Acord.

Segon. Comunicar aquest Acord al Parlament de les Illes
Balears i sol·licitar-li que validi el Decret llei esmentat,
d’acord amb el que preveu l’article 49.2 de l’Estatut
d’Autonomia.

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.

Palma, a 3 de maig de 2021
El secretari del Consell de Govern
Vistiplau, la presidenta

A)

PROJECTE DE LLEI DEL DECRET LLEI 4/2021, DE 3
DE MAIG, PER IMPULSAR I AGILITZAR LA

TRAMITACIÓ D’AJUDES I ALTRES ACTUACIONS
EN MATÈRIA D’HABITATGE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La situació causada per la crisi econòmica i social derivada
de la pandèmia de la COVID-19 ha agreujat la problemàtica de
l’accés a l’habitatge a les Illes Balears que va motivar el
desplegament i l’aprovació de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de
l’habitatge de les Illes Balears. Així, destaca l’exposició de
motius de la Llei els greus efectes que va tenir l’esclat de la
bombolla immobiliària i la necessitat de dotar de noves eines
i mecanismes les administracions públiques per avançar en la
garantia d’aquest dret essencial a l’habitatge.

Amb la Llei 5/2018 es va incorporar la política pública
d’habitatge com a element essencial de l’agenda política i es va
establir un marc legal adequat per donar una resposta integral
i coherent sobre les actuacions que cal fer a les Illes Balears per
atendre la problemàtica de l’habitatge amb caràcter general,
com també es va donar cobertura a d’altres accions més
conjunturals per donar resposta a la realitat social llavors
existent.

El Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents
en matèria d’habitatge, a l’exposició de motius exposa
l’increment observat en els preus de l'habitatge i demostra que
les dificultats en l'accés a l'habitatge afecten els sectors de

població més desfavorits, però també la classe mitjana, atès que
no hi ha un mercat, ni de compra ni de lloguer, assequible. Es
conclou que existeix una escassetat generalitzada d'habitatges
a la qual no està donant una resposta adequada el mercat,
alhora que es registra un elevat nombre de persones inscrites
com a demandants d'habitatge protegit en règim de lloguer. Es
destaca també el nombre de desnonaments, dels quals una mica
més de tres quartes parts corresponien a impagaments de
lloguer, i els restants a execucions hipotecàries.

Constatada la necessitat de potenciar i incrementar el parc
públic d'habitatge protegit, mitjançant el Decret llei 3/2020
s’adopten mesures extraordinàries orientades a donar una
resposta ràpida i efectiva per permetre ampliar l'oferta
d'habitatges de protecció pública en règim de lloguer social i
fomentar la construcció d'allotjaments de dotació. Amb aquest
objectiu el Decret llei introdueix a la Llei 5/2018, entre d’altres
modificacions, una sèrie de mesures legislatives adreçades a
incrementar el parc públic d’habitatges mitjançant la
incorporació dels drets d’adquisició preferent a favor de
l’Administració autonòmica respecte de les transmissions entre
grans tenidors d’habitatges i terrenys adquirits en processos
judicials o extrajudicials o d’habitatges desocupats.

Setmanes després d’aprovar-se el Decret llei esmentat, la
irrupció de la pandèmia va alterar significativament la situació
de partida i les previsions que varen servir de premisses per
adoptar les mesures legals esmentades. Així, els efectes sobre
l’activitat econòmica i les repercussions en l’atur i la pèrdua de
capacitat adquisitiva han originat un increment de les persones
que es troben en situació de vulnerabilitat en matèria
d’habitatge.

En aquest sentit, l'adopció de les mesures extraordinàries
vinculades a la pandèmia i la situació d’incertesa generada en
l’àmbit nacional i internacional han afectat molt negativament
el sector serveis en general, i la indústria turística en particular,
la qual cosa repercuteix de forma directa en el conjunt de
l’economia i el mercat laboral. En conclusió, ens trobam davant
una economia que s’ha vist afectada de forma significativa, un
consum intern que s’ha reduït i uns mercats turístics emissors
amb restriccions i poc dinàmics, la qual cosa ha impactat en el
mercat laboral i, per tant, en la renda de les famílies.

Aquest escenari imprevisible i sobtat ha ocasionat que, en
matèria d’habitatge, s’hagin destinat més recursos i esforços
públics per concedir amb major agilitat les ajudes per al
lloguer, i que s’hagin duit a terme també convocatòries
específiques per a persones afectades per la COVID-19. Així,
en el marc del context descrit, la Conselleria de Mobilitat i
Habitatge ha rebut 1.992 sol·licituds d’ajudes per al lloguer en
la convocatòria especial derivada de la COVID-19, ajudes
diferents de les ajudes de lloguer ordinàries convocades cada
any i que s’han destinat a persones afectades negativament en
l’àmbit socioeconòmic per la COVID-19.

En el Decret llei autonòmic 6/2020, d'1 d'abril, pel qual
s'estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes de
la situació creada per la COVID-19 i de foment de la
investigació sanitària, ja es varen introduir mesures de
simplificació administrativa en la tramitació de les ajudes de
lloguer, que finalitzaven amb la convocatòria de 2020, a
l'efecte d’agilitzar al màxim el procediment de concessió i
pagament.
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Atès l’increment més que considerable de sol·licituds en els
darrers anys i l’augment que es preveu de manera imminent, es
fa imprescindible donar continuïtat a aquest esforç de
simplificació administrativa, ja iniciat, de cara a les properes
convocatòries d’ajudes en matèria d’habitatge.

Pel que fa a les ajudes ordinàries de lloguer, el nombre de
sol·licituds l’any 2020 és el major registrat mai, amb 8.215, i
suposa un increment molt significatiu, de més del 58 %
respecte de les de 2019, any en què 5.201 persones demanaren
l’ajuda. L’any 2018 varen ser 4.763 les persones que la
demanaren en la convocatòria ordinària, més 357 en la
convocatòria extraordinària. En aquest sentit, cal considerar
que el nombre de sol·licituds de l’ajuda de lloguer d’habitatge
ha passat de 2.096 l’any 2015 a 10.187 l’any 2020, la qual cosa
suposa que pràcticament s’han multiplicat per quatre en només
cinc anys. La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha destinat
la totalitat dels recursos del Pla Estatal d’Habitatge
corresponents a l’any 2020 a les ajudes de lloguer, fet que es
repetirà l’any 2021.

Atesa la problemàtica de vulnerabilitat econòmica i social
derivada de la crisi ocasionada per la COVID-19, per a l’any
2021 es preveu que el nombre de sol·licituds respecte del 2020
es veurà incrementat notablement, és a dir, hi haurà un augment
de sol·licituds per part de persones que, abans de la crisi de la
COVID-19, no complien els requisits d’aquestes ajudes, però
que sí es troben actualment en les circumstàncies econòmiques
i socials que els fan potencials sol·licitants.

D’altra banda, el nombre d’habitatges que ha rebut l’ajuda
en matèria de conservació i rehabilitació d’habitatges per
millorar la seguretat d’utilització, l’accessibilitat, l’eficiència
energètica i la sostenibilitat ha passat de 172 l’any 2015 a
4.722 l’any 2018 (s’ha passat de 51 sol·licituds el 2015 a 487
l’any 2018), i es preveu l’arribada de fons destinats a la
rehabilitació d’habitatges, edificis d’habitatges i àrees
degradades per a la regeneració d’aquests.

Per aquest motiu, es requereix un règim especial de
concessió de subvencions en matèria d’habitatge que permeti
establir un procediment molt més àgil i simplificat i possibiliti
la reducció dels terminis a l’efecte que aquestes ajudes arribin
als beneficiaris com més aviat millor.

D’altra banda, amb relació al dipòsit de les fiances de
lloguer, s’ha detectat un problema per concedir les ajudes de
lloguer, com és l’exigència d’acreditar el dipòsit de la fiança
per sol·licitar, tramitar i concedir les ajudes que s’atorguin a
favor dels arrendataris. Aquesta exigència impedeix a molts
d’arrendataris d’accedir a les ajudes a causa de l’incompliment
del deure dels arrendadors. Es considera, per tant, urgent i
necessari eliminar aquest requisit per poder concedir les ajudes
al nombre màxim de persones que compleixen els requisits,
com ja es va fer de forma extraordinària en les convocatòries
de l’any 2020.

Pel que fa als programes d'ajudes per al lloguer que
gestiona la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, aquests
s’adrecen a beneficiaris que ja disposen d’un contracte vigent
de lloguer d'un habitatge i els ajuts són per facilitar el pagament
de les rendes.

La crisi econòmica i social per la COVID-19 ha
incrementat, com s’ha exposat, el nombre de desnonaments i
llançaments iniciats per impagament dels lloguers o per
ocupació d’habitatges. Bona part d’aquests procediments
judicials que afecten  persones en situació de vulnerabilitat
econòmica es troba suspesa actualment en virtut del Reial
decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer
front a la COVID-19, mesura extraordinària vinculada a l’estat
d’alarma i que, per tant, no té una vigència indefinida.
L’increment previsible de sol·licituds d’habitatge que es
produirà quan desaparegui aquesta suspensió fa imprescindible
una actuació decidida i urgent de les administracions públiques
per donar-li resposta.

Per pal·liar aquesta situació, la Conselleria de Mobilitat i
Habitatge impulsa la cessió temporal dels habitatges desocupats
que pertanyen a grans tenidors, a l’efecte de destinar-los a
lloguer social, promou la construcció d'habitatges protegits i
exerceix el dret d’adquisició preferent que preveu la Llei
5/2018 amb la finalitat d'incrementar el patrimoni públic de
l'habitatge. D’altra banda, s’han signat convenis de
col·laboració amb diverses administracions públiques,
mitjançant els quals s'han posat a disposició 67 habitatges
públics perquè les diferents administracions, en el marc de les
seves competències, puguin oferir una alternativa d’habitatge
als diferents col·lectius vulnerables als quals atenen i 13
habitatges més per tal de crear una xarxa d’allotjament de
caràcter transitori per poder donar cobertura a les necessitat
temporals d’habitatge derivades de situacions d’emergència.

Entre 2020 i 2021 el parc d’habitatges de gestió pública
s’incrementarà en com a mínim 1.118 habitatges, dels quals
902 corresponen a noves promocions d’habitatge protegit per
part de l’IBAVI. Això suposarà un increment molt significatiu
del parc d’habitatges públics destinats a lloguer social, però tot
i les mesures adoptades, la demanda d’habitatges protegits a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears excedeix en molt
l’oferta d’habitatge públic.

Per aquest motiu, i amb la finalitat d’ampliar el parc públic
d’habitatge en propietat o en cessió d’ús, durant el 2020 s’han
posat a disposició de l’IBAVI 3 milions d’euros destinats a
l’exercici dels drets de tanteig i retracte d’habitatges de grans
tenidors i 2 milions d’euros per atendre les indemnitzacions que
s’han de pagar als grans tenidors com a compensació per a la
cessió temporal d’habitatges desocupats. Durant el 2021 s’han
incrementat encara més les partides destinades a l’exercici dels
drets de tanteig i retracte d’immobles de grans tenidors i, així,
el primer trimestre del 2021 s’ha transferit a l’IBAVI la
quantitat total de 5,4 milions d’euros per a aquesta finalitat.

Des de l’aprovació del Decret llei 3/2020 s’han rebut
notificacions per exercir el dret de tanteig o retracte amb
relació a la transmissió de 853 immobles de grans tenidors, 62
durant el 2020 i 791 el 2021. L’Administració autonòmica, a
través de l’IBAVI, ha acordat durant aquest temps l’adquisició
de 38 immobles de grans tenidors per un valor proper a 4,2
milions d’euros i hi ha altres expedients en tràmit.

L’experiència adquirida en la tramitació d’aquests
expedients i l’augment del volum de notificacions de
transmissions subjectes fa palesa la necessitat de millorar
l’eficiència i eficàcia dels drets de tanteig i retracte sobre
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habitatges i sòl dels grans tenidors. En aquest sentit és precís
maximitzar les opcions d’ampliar el parc públic d’habitatge i
incorporar la possibilitat que els habitatges o el sòl que no
compri l'Administració autonòmica puguin adquirir-los els
consells insulars, els ajuntaments i altres entitats de capital
majoritàriament públic. També cal millorar la regulació
d’aquests drets per adaptar els terminis i tràmits a l’experiència
pràctica adquirida. És necessari també aclarir la redacció per
resoldre els dubtes interpretatius plantejats pels grans tenidors
durant l’aplicació d’aquests preceptes i facilitar-ne el
compliment.

Pel que fa als expedients relatius a la cessió d’ús dels
habitatges desocupats, és també necessari millorar aspectes
puntuals de la regulació atès que s’han presentat problemes
pràctics, degut en molts casos a la manca de col·laboració dels
grans tenidors propietaris a facilitar la informació requerida per
al Registre d’habitatges desocupats i l’accés als habitatges per
part del personal inspector.

Pel que fa a la situació de l’habitatge protegit, es fa
necessari donar un impuls normatiu que faciliti la promoció
pública i privada i, d’altra banda, dotar l’Administració de
noves eines que permetin donar resposta a situacions en què no
es compleixi la funció social d’aquest.

Es requereix també una regulació transitòria per incorporar
a la Llei 5/2018 el termini i la forma en què s’ha d’efectuar el
dipòsit de les fiances d'arrendament, com també les exigències
establertes en la disposició addicional tercera de la Llei
29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans,
modificada per l’article 1.15 del Reial decret llei 7/2019, d’1
de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer,
per afavorir la transparència i facilitar l’intercanvi d’informació
per exercir les polítiques públiques.

Pel que fa al règim sancionador, i per fer més efectives les
actuacions inspectores, es fa precís també actualitzar la
capacitat d’intervenció de la inspecció i dotar el personal
inspector de les eines adequades per comprovar el compliment
de la normativa, com també modificar la regulació de
l’incompliment del deure de col·laboració. Així mateix, davant
de noves conductes detectades d’incompliment de la normativa
en matèria d’habitatge, és necessari ampliar els supòsits de
determinats tipus infractors prevists i tipificar també noves
infraccions, com són les relatives a l’exercici de l’activitat
immobiliària. L’experiència pràctica derivada dels
procediments sancionadors tramitats fins ara ha evidenciat la
necessitat de millorar la regulació de les sancions
complementàries i de les multes coercitives no sancionadores
per millorar-ne l’efectivitat.

Els principis i les eines que preveu la Llei 5/2018 són
adequats per a les finalitats previstes, però s’han de
complementar amb noves mesures per atendre les necessitats
conjunturals descrites.

Finalment, l’article 8 de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de
mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, ha permès
l’activitat de la construcció durant tot l’any 2020, sense les
restriccions habituals a l’estiu, a causa de la pandèmia i dels

efectes del confinament. Atès que la vigència està a punt
d’acabar i, davant la incertesa de quan s’iniciarà de forma
generalitzada la temporada turística, és necessari prorrogar
aquesta mesura de forma efectiva durant el mes de maig i la
primera quinzena de juny de 2021, per mantenir l’activitat de
la construcció, com a sector generador de feina i dinamitzador
de l’economia. Aquesta pròrroga, a més, permetrà mantenir el
ritme de construcció de les promocions d’habitatges, tant
públics com privats.

Ateses les consideracions anteriors, la situació descrita
demanda l’adopció urgent de les mesures legislatives
necessàries, en forma de decret llei, per permetre a les
administracions públiques garantir el dret a un habitatge digne
i adequat per als ciutadans de les Illes Balears, en especial per
a les persones en situació de vulnerabilitat.

II

Aquest Decret llei té per objecte establir un règim especial
de subvencions en matèria d’habitatge que s'aplica, des de
l’entrada en vigor, a la concessió d’ajudes en matèria
d’habitatge que dugui a terme l’Administració de la Comunitat
Autònoma, en el marc dels plans estatals o autonòmics
d’habitatge.

Aquest règim especial té per finalitat agilitzar la tramitació
de les ajudes en matèria d’habitatge i possibilita una major
celeritat en el pagament amb la màxima eficàcia i eficiència en
l’assignació dels recursos públics, respectant, en tot cas, els
principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat,
igualtat i no discriminació. A aquest efecte es regula el
procediment d’aprovació i contingut de les bases reguladores
i de les convocatòries d’ajudes, i s’estableixen regles especials
de gestió d’aquestes subvencions, de manera que es permet
reduir-ne considerablement la tramitació.

Amb aquest Decret llei també s’aproven modificacions
puntuals de la Llei 5/2018, de 19 de juny, d’habitatge de les
Illes Balears; del Decret llei 3/2020, 28 de febrer, de mesures
urgents en matèria d’habitatge; del Decret 36/2019, de 10 de
maig, pel qual es regulen els habitatges desocupats, el Registre
d’habitatges desocupats de grans tenidors i el procediment de
cessió obligatòria per part dels grans tenidors, i del Decret
22/1989, de 22 de febrer, regulador de la creació de paper
fiança, de l’obligació de constituir fiances d’arrendament i de
la inspecció d’aquestes fiances.

La disposició final primera modifica la Llei 5/2018 per
introduir, entre d’altres, mesures d’impuls i agilització de
determinats procediments i actuacions en matèria d’habitatge,
i també per donar compliment a l'Acord de la Comissió
Bilateral Administració General de l'Estat - Comunitat
Autònoma de les Illes Balears amb relació a les discrepàncies
suscitades amb relació al Decret llei 3/2020, de 28 de febrer,
acord publicat el 8 d'abril de 2021.

Respecte dels habitatges protegits, s’estableix que en
l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no són
d’aplicació les antigues normes tècniques estatals de disseny i
qualitat específicament aplicables als habitatges protegits, que
han quedat superades per altres normatives més recents; es
prohibeix la cessió d’ús total o parcial dels habitatges protegits
sense autorització; i també es preveu que els habitatges de
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protecció oficial acollits a règims anteriors al Reial decret llei
31/1978, de 31 d’octubre, sobre política d’habitatges de
protecció oficial, que no estan subjectes a cap limitació en el
preu de venda, tampoc no estan subjectes al límits màxims
d’ingressos de la unitat de convivència que permeti l’accés a
l’habitatge protegit. S’incorpora també una nova disposició
transitòria a la Llei 5/2018 per regular els preus màxims de
venda i renda i límits màxims d’ingressos per habitatge
protegit. En aquesta norma es preveu que mentre no es
desplegui reglamentàriament la normativa específica
autonòmica en matèria de preus màxims de venda i lloguer dels
habitatges protegits, per acord del Consell de Govern es podrà
aprovar la declaració de nous àmbits territorials de preu màxim
superior, o de modificació dels existents, a proposta dels
ajuntaments interessats. En matèria d’habitatges protegits
s’afegeixen finalment dues noves infraccions, consistents a
incomplir l’obligació d’inscripció en el Registre d’habitatges
protegits en qualsevol dels supòsits de l’article 71.3. i
sotsarrendar o cedir l’ús total o parcial dels habitatges protegits
sense autorització.

D’altra banda, es modifiquen determinats aspectes de la
regulació dels drets d’adquisició preferent establerts a favor de
l’Administració així com de la regulació dels habitatges
desocupats.

Pel que fa a la regulació dels drets d’adquisició preferent,
s’incorporen canvis i novetats amb relació a totes les
transmissions subjectes a tanteig i retracte i s’incorporen noves
infraccions. Es modifica l’article 26 quater de la Llei 5/2018
pel que fa a la relació a les transmissions entre grans tenidors
respecte d’habitatges i terrenys adquirits en processos judicials
o extrajudicials, per clarificar qüestions interpretatives que
s’han suscitat durant l’aplicació de la Llei. Com a novetat per
destacar s’incorpora la possibilitar de cedir aquest dret
d’adquisició preferent a altres administracions i empreses de
capital majoritàriament públic a través de conveni.

D’altra banda, aprofitant l’experiència adquirida en la
posada en marxa d’aquestes mesures i per resoldre els
problemes identificats, s’han traslladat les normes sobre
procediment a dos nous articles que s’incorporen a la Llei per
regular l’exercici dels drets de tanteig i retracte, que són els
articles 26 quinquies i 26 sexies respectivament, els quals
regulen més detalladament els tràmits que s’han de seguir per
exercir aquests drets. En aquest sentit es modifica també
l’apartat 4 de l’article 36 de la Llei 5/2018, per adaptar les
concordances.

Amb relació a les transmissions d’habitatges protegits es
modifica l’article 75 sexies de la Llei 5/2018, per ampliar el
termini per exercir el dret de retracte, que passa a ser de tres
mesos, com també per regular més detalladament el
procediment per evitar els problemes observats a la pràctica.

Es destaca la modificació del règim sancionador que inclou
l’ampliació de supòsits d’infracció. Concretament, es
modifiquen la lletra n) de l’article 87 i la lletra s) de l’article
88, i també s’afegeixen quatre nous tipus a les lletres w), x), y)
i z) de l’article 88 de la Llei 5/2018.

Pel que fa als habitatges desocupats s’afegeix a l’article 39
de la Llei 5/2018 l’obligació dels grans tenidors de comunicar
a qui han venut els habitatges desocupats inscrits, i es redueix

el termini per comunicar els canvis de situació dels habitatges
inscrits, que passa de tres mesos a un mes per mantenir
actualitzat el Registre d’habitatges desocupats. També, per
millorar la qualitat de la informació recollida en el Registre,
s’incorpora a l’article 40 de la Llei 5/2018 una nova obligació
als grans tenidors per tal que facilitin la documentació que
requereixi la inspecció i també permetre l’accés físic als
habitatges desocupats per fer totes les comprovacions adients.

S’afegeix una lletra, la f), a l’apartat 1 de l’article 41 de la
Llei 5/2018, per incorporar de forma expressa l’obligació
genèrica de col·laboració dels grans tenidors amb
l’Administració.

Es reestructura l’article 42 per millorar-ne la qualitat i es
modifica la referència que el màxim d’habitatges reclamables
l’estableix el nombre de sol·licituds d’habitatge no ateses. A
més, s’incorpora també aquí l’obligació dels grans tenidors
d’aportar la informació que requereixi l’Administració i de
facilitar l’accés als habitatges inscrits.

Finalment, en matèria de règim sancionador amb relació als
habitatges desocupats es modifiquen les lletres ab) i ad) de
l’article 87 de la Llei 5/2018, per adequar-les a les noves
obligacions dels grans tenidors.

Una altra de les matèries regulades per aquest Decret llei és
la relativa al dipòsit de les fiances dels contractes de lloguer.
Així, s’afegeix un nou paràgraf a l’article 59 de la Llei 5/2018,
per establir que no és exigible l’acreditació del dipòsit de la
fiança per sol·licitar, tramitar i concedir les ajudes per al
lloguer que s’atorguin a favor dels arrendataris i que siguin
convocades per qualsevol Administració pública de les Illes
Balears.

També s’afegeix una nova disposició transitòria a la Llei
5/2018 per regular, de manera transitòria, el termini i la forma
en què s’ha d’efectuar el dipòsit de les fiances d'arrendament.
Alhora s’aprofita per incorporar les exigències establertes en la
disposició addicional tercera de la Llei 29/1994, de 24 de
novembre, d’arrendaments urbans, modificada per l’article 1.15
del Reial decret llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en
matèria d’habitatge i lloguer, per afavorir la transparència i
facilitar l’intercanvi d’informació per exercir les polítiques
públiques. Igualment es preveu que l'IBAVI pugui subscriure
convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o
privades per gestionar i recaptar les fiances.

Es modifica també l’apartat 2 de l’article 90 de la Llei
5/2018, per eliminar el límit màxim de la sanció prevista per a
la infracció greu tipificada a la lletra ac) de l’article 87,
consistent en l’impagament per part dels grans tenidors de les
despeses de la comunitat en les propietats sotmeses a règim de
propietat horitzontal.

Finalment, s’inclouen altres modificacions del règim
sancionador. Concretament es modifica l’article 82 de la Llei
5/2018 per actualitzar la capacitat d’intervenció de la inspecció
i dotar el personal inspector de les eines adequades per poder
dur a terme totes les actuacions necessàries per comprovar el
compliment de la normativa. Així mateix, es modifiquen les
infraccions previstes en les lletres x) i ai) de l’article 87 de la
Llei 5/2018, per incompliment del deure de col·laboració i les
relatives a l’anunci o comercialització d’espais per destinar-los
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a habitacle de persones sense que aquests compleixin les
condicions d’habitabilitat. S’afegeixen, també, les lletres am),
an) i ao) de l’article 87 de la Llei 5/2018 per tipificar conductes
infractores en matèria d’exercici de l’activitat immobiliària, tot
i que l’aplicació dependrà d’un desplegament reglamentari
posterior, ja iniciat. En darrer lloc, es modifiquen les sancions
complementàries regulades en les lletres c) i d) de l’article 92
de la Llei 5/2018 i les multes coercitives no sancionadores de
l’article 93 de la mateixa Llei.

Com a complement de les mesures legislatives adoptades en
matèria d’habitatges protegits i d’habitatges desocupats,
s’escometen diverses modificacions i derogacions de normes
reglamentàries que han quedat afectades per la normativa
sobrevinguda, que podria ser contradictòria. Es modifica també
la redacció de la composició del Jurat de Cessió d’Habitatges
Desocupats, per actualitzar la terminologia a la normativa
vigent. Aquestes modificacions i derogacions de normes
reglamentàries són necessàries per eliminar les divergències en
la normativa vigent i resoldre possibles buits normatius, per tal
de garantir la màxima eficàcia en l’ingrés i la devolució de les
fiances davant una situació d’especial sensibilitat econòmica i
financera dels administrats. Els canvis es fan per mantenir
únicament la part que requereix una regulació específica i
eliminar tot allò que ja no és necessari i no se n’eleva el rang,
atès que si convé, qualsevol modificació posterior d’aquests
preceptes es podrà dur a terme mitjançant una modificació
reglamentària.

La disposició final segona modifica l’article 13.5 del Decret
llei 3/2020, 28 de febrer, de mesures urgents en matèria
d’habitatge, en compliment de l'Acord de la Comissió Bilateral
Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les
Illes Balears abans esmentat. També s’afegeix un nou apartat
a la disposició addicional sisena del mateix Decret llei per
preveure que la qualificació d’habitatge protegit dels habitatges
promoguts per cooperatives d’habitatge en execució d’un dret
de superfície o un altre dret d’aprofitament del sòl de titularitat
pública, s’ha d’atorgar conforme al règim concertat previst en
les bases del concurs públic corresponent, sempre que el
procediment de licitació s’hagi iniciat abans del 6 de març de
2020.

La disposició final tercera modifica l’article 8 de la Llei
2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries
per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de
les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada
per la COVID-19, a l’efecte de prorrogar fins al 15 de juny de
2021 les exempcions de les limitacions temporals estivals
relatives a la temporada turística que estiguin vigents a
qualsevol normativa autonòmica, insular o municipal per a tot
tipus d'obres d'edificació, modificació, reparació i
enderrocaments, que podran prorrogar de forma motivada els
ajuntaments si ho consideren oportú.

La disposició final quarta modifica el Decret 36/2019, de 10
de maig, pel qual es regulen els habitatges desocupats, el
Registre d’habitatges desocupats de grans tenidors i el
procediment de cessió obligatòria per part dels grans tenidors.
Concretament es modifiquen l’article 17.1 per aclarir la funció
del Jurat de Cessió d’Habitatges Desocupats, que té com a
paper determinar el preu només en cas de discrepància, i
l’article 24.1 per adequar la terminologia que es fa servir per

designar els components d’aquest òrgan a la normativa
aplicable. També s’estableix que el secretari té veu però no vot.

La disposició final cinquena modifica els articles 5, 6, 7 i 8
del Decret 22/1989, de 22 de febrer, regulador de la creació de
paper fiança, de l’obligació de constituir fiances d’arrendament
i de la inspecció d’aquestes fiances, per adaptar aquest
reglament a la normativa vigent i eliminar les referències que
han quedat obsoletes per la normativa sobrevinguda, com és el
cas del paper fiança.

III

El Decret llei té habilitació expressa en l'article 49 de
l'Estatut d'autonomia i es dicta a l'empara de les competències
que exerceix la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria d'habitatge, segons l'article 30.3, i també en les
previstes en els apartats 4, 15 i 36 de l'article 30 de l'Estatut
d'autonomia.

L'article 49 de l'Estatut d'autonomia permet al Govern dictar
mesures legislatives provisionals, en forma de decret llei, en
casos de necessitat extraordinària i urgent, les quals no poden
afectar determinades matèries. Es tracta d'una figura inspirada
en la que preveu l'article 86 de la Constitució espanyola i l'ús
de la qual ha produït una extensa jurisprudència del Tribunal
Constitucional. L'alt tribunal ha insistit en què la definició, per
part dels òrgans polítics, d'una situació de necessitat
extraordinària i urgent ha de ser explícita i raonada, i que ha
d'existir una «connexió de sentit», o relació d'adequació, entre
la situació excepcional i les mesures que es pretenguin adoptar,
que han de ser idònies, concretes i d'eficàcia immediata. És
exponent d'aquesta doctrina constitucional la Sentència núm.
12/2015, de 5 de febrer, on es recullen els reiterats
pronunciaments de l'alt tribunal sobre la utilització d'aquest
instrument normatiu.

Des de la Sentència núm. 137/2011, de 14 de setembre, el
Tribunal Constitucional ha reconegut que la valoració de la
necessitat extraordinària i urgent pot ser independent de la seva
imprevisibilitat i, fins i tot, pot tenir origen en la inactivitat
prèvia de l'Administració competent, sempre que hi concorri
efectivament l'excepcionalitat de la situació. Així mateix, el
Tribunal Constitucional, en la mateixa línia que l'anterior
Sentència núm. 29/1986, de 20 de febrer, en la Sentència núm.
237/2012, de 13 de desembre, raona que no s'ha de confondre
l'eficàcia immediata de la norma provisional amb la seva
execució instantània i, per tant, s'ha de permetre que les
mesures adoptades amb caràcter d'urgència incloguin un
posterior desplegament normatiu i d'actuacions administratives
d'execució d'aquelles.

La Sentència del Tribunal Constitucional (STC) 61/2018,
de 7 de juny de 2018, considera constitucionals les disposicions
d’un decret llei que tenen per objecte adaptar a l’interès general
la regulació existent d’una matèria determinada, encara que la
pretensió fos resoldre una situació de caràcter estructural i no
conjuntural. Igualment s’accepta com a justificació la pretensió
d’obtenir un tractament coherent i uniforme de les
modificacions normatives que es proposen així com la
coordinació dels seus efectes. En aquest sentit, el Tribunal
Constitucional raona la constitucionalitat de les disposicions
que tenen caràcter instrumental amb relació al contingut de la
norma, en tant que es relacionen amb les finalitats perseguides
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i conformen un conjunt sistemàtic de reformes que adquireixen
sentit en la seva visió global, i fa referència a les sentències del
Tribunal Constitucional 23/1993, FFJJ 4 i 5; 93/2015, de 14 de
maig, FFJJ 7 b) i 10, i 183/2016, de 3 de novembre.

Es compleix el requisit de la connexió de sentit entre les
mesures adoptades i la situació d’urgència definida prèviament.
Les mesures incorporades a aquest Decret llei s’ajusten als
objectius descrits i són coherents amb la situació de necessitat:
dotar l’Administració d'instruments més eficaços que els
previstos fins ara, a fi de concedir les ajudes en matèria
d'habitatge amb més agilitat i celeritat, com també ampliar el
parc públic d'habitatge públic amb la major urgència possible,
per afrontar la demanda actual i facilitar solucions
habitacionals als qui pateixen una situació d'emergència en
l'àmbit de l'habitatge. Les mesures modifiquen de manera
immediata la situació jurídica existent, en tant que des del
mateix moment de l’entrada en vigor del Decret llei seran
aplicables les seves disposicions sense necessitat de
desplegament reglamentari.

Les mesures que s'adopten en aquest Decret llei tenen per
finalitat coadjuvar a aconseguir el compliment del dret d'accés
a un habitatge digne dels ciutadans de les Illes Balears, que es
reconeix a l'article 22 de l'Estatut d'autonomia. Ateses les dades
que s'han exposat, és necessari i urgent simplificar i abreujar
tant com sigui possible el procés per aconseguir els objectius
esmentats en un termini mínim i, així, satisfer les necessitats
bàsiques i imperioses del conjunt dels ciutadans de les Illes
Balears i de les persones en situació d'especial vulnerabilitat i
altres col·lectius als quals van adreçades les polítiques
d'habitatge.

La importància de cobrir aquesta necessitat bàsica i
essencial de la població, determina la urgència de les mesures
que s'han d'adoptar, que  exigeixen un termini més breu que el
que requereix la tramitació parlamentària de les lleis, tant pel
procediment ordinari com pel d'urgència, i, en conseqüència,
justifica la utilització de l'instrument del decret llei que preveu
l'article 49 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

Aquest Decret llei compleix els requisits exigits per la
jurisprudència constitucional per ser utilitzat, ja que les
mesures que comprèn pretenen facilitar l'execució de les
actuacions públiques per donar una resposta urgent a la
demanda de serveis i prestacions en matèria d'habitatge.

La regulació d'un règim especial que permet un
procediment més àgil per aprovar i gestionar les ajudes en
matèria d’habitatge és adequada per atendre les necessitats
actuals, atès el volum de peticions que es presenten i el que es
preveu de manera imminent, i és adequat a la finalitat pretesa
de fer arribar les ajudes a les persones que ho necessiten amb
més celeritat.

D'altra banda, l'eliminació del requisit d'acreditar el dipòsit
de les fiances de lloguer per accedir a les ajudes servirà per
poder concedir les ajudes al màxim nombre de persones que
compleixen els requisits. En matèria de fiances de lloguers, la
regulació transitòria del dipòsit de les fiances afavorirà la
transparència i facilitarà l’intercanvi d’informació per exercir 
les polítiques públiques d'habitatge.

Les mesures que es proposen amb relació als habitatges
protegits també són adequades per coadjuvar a facilitar la
promoció pública i privada i a dotar l’Administració de noves
eines que permetin donar resposta a situacions d'incompliment
de la seva funció social. En aquest sentit, queda superada la
normativa tècnica que dificultava la construcció, es dota
l’Administració autonòmica de les eines per  delimitar o
modificar les àrees geogràfiques als efectes d’aplicar els preus
màxims de venda i renda i límits màxims d’ingressos per
habitatge protegit, i  s’adapta el règim únic per als habitatges
protegits de nova construcció, per promoure la construcció
privada. La modificació de la situació dels habitatges amb
qualificació de cinquanta anys acollits a règims anteriors al
Reial decret llei 31/1978, de 31 d’octubre, és adequada per
garantir que aquests compleixin la funció social que es
persegueix i que també s’assoleix amb les mesures establertes
amb relació a la cessió d’ús i les modificacions del règim
sancionador.

La regulació que es proposa amb relació als drets
d’adquisició preferent establerts a favor de l’Administració i el
règim sancionador aplicable permetrà millorar l’eficiència i
eficàcia dels drets de tanteig i retracte sobre habitatges i sòl
dels grans tenidors, i maximitzar les opcions d’ampliar el parc
públic d’habitatge. En aquest sentit, els canvis normatius
pretenen fer més efectiva la tramitació i, a més, possibiliten que
els habitatges o el sòl que no compri l'Administració
autonòmica puguin ser adquirits pels consells insulars, els
ajuntaments i altres entitats de capital majoritàriament públic.
Aquestes mesures, juntament amb les que es proposen en
matèria d'habitatge desocupat, que afecten els grans tenidors
d'habitatge, ajudaran a atendre les sol·licituds d’habitatge de
persones en situació de vulnerabilitat.

Els canvis proposats amb relació al règim sancionador
permetran fer més efectives les actuacions inspectores, en la
mesura que es reforcen la capacitat d’intervenció i les eines de
la inspecció; també es modifica la regulació de l’incompliment
del deure de col·laboració. Així mateix, davant de noves
conductes detectades d’incompliment de la normativa en
matèria d’habitatge, es proposa ampliar els supòsits de
determinats tipus infractors prevists i tipificar també noves
infraccions, com són les relatives a l’exercici de l’activitat
immobiliària, entre d'altres millores que ajudaran el servei
d'inspeccions i sancions a exercir les tasques de control
exigides per la Llei 5/2018.

Pel que fa a la pròrroga de la vigència de determinades
mesures de caràcter temporal per fer front als efectes de l'estat
d'alarma (mesures temporals estivals) aquesta pròrroga
permetrà mantenir el ritme de construcció de les promocions
d’habitatges, tant públics com privats, alhora que mantenir
l’activitat de la construcció, com a sector generador de feina i
dinamitzador de l’economia en un context com l'actual, en què
la incertesa de quan s’iniciarà de forma generalitzada la
temporada turística fa que sigui adequat mantenir aquesta
mesura temporal fins a mitjans de juny, data en què es preveu
l'inici de les activitats turístiques.

Finalment, les modificacions proposades per complir els
acords adoptats per la Comissió Bilateral de Cooperació
Administració General de l’Estat - Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, per resoldre les discrepàncies suscitades amb
relació al Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures
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urgents en matèria d’habitatge, serviran no només per donar
compliment a aquells acords sinó també per garantir la correcta
tramitació dels plans especials de desenvolupament
d’habitatges de titularitat pública per promoure habitatges i
allotjaments públics, com també facilitar els lloguers socials
que s'han d'oferir en aplicació de l'article 26 bis de la Llei de
l’habitatge.

En definitiva, les mesures incorporades en aquest Decret
llei s’ajusten als objectius descrits i són coherents amb la
situació de necessitat: dotar l’Administració d'instruments més
eficaços que els prevists fins ara, a fi de concedir les ajudes en
matèria d'habitatge amb més agilitat i celeritat, com també
ampliar el parc públic d'habitatge públic amb la major urgència
possible, per atendre la demanda actual i facilitar solucions als
qui pateixen una situació d'emergència en l’àmbit de l'habitatge.

Les mesures modifiquen de manera immediata la situació
jurídica existent, en la mesura que des del mateix moment de
l’entrada en vigor del Decret llei són aplicables les disposicions
d’aquest sense necessitat de desplegament reglamentari.
Les mesures establertes mitjançant aquest Decret llei són
concretes i es consideren idònies per a la situació excepcional
descrita.

Com s’ha raonat, són  mesures necessàries, proporcionades
i adequades per aconseguir els fins que la norma persegueix,
responen als principis i objectius exposats, s'adeqüen als
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat i no
discriminació, i la regulació està en sintonia amb els principis
del dret autonòmic i constitucional.

IV

El Decret llei s'estructura en tres articles, una disposició
derogatòria única i set disposicions finals.

Els articles 1 i 3 regulen el règim especial de concessió de
subvencions en matèria d’habitatge.

La disposició derogatòria única deroga l’apartat 5 de
l’article 90 de la Llei 5/2018, de 19 de juny, d’habitatge de les
Illes Balears; la disposició transitòria tercera del Decret
36/2019, de 10 de maig, pel qual es regulen els habitatges
desocupats, el Registre d’habitatges desocupats de grans
tenidors i el procediment de cessió obligatòria per part dels
grans tenidors; el Decret 109/1990, de 13 de desembre, que
regula la inspecció i recaptació de fiances de lloguers i
subministraments de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears; així com els articles 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, i les
disposicions transitòries primera, segona i tercera, i la
disposició final primera del Decret 22/1989, de 22 de febrer,
regulador de la creació de paper fiança, de l’obligació de
constituir fiances d’arrendament i de la inspecció d’aquestes
fiances.

Les disposicions finals primera i segona modifiquen
respectivament i de forma puntual la Llei 5/2018, de 19 de
juny, de l’habitatge de les Illes Balears, i el Decret llei 3/2020,
28 de febrer, de mesures urgents en matèria d’habitatge,
respectivament.

La disposició final tercera modifica l’article 8 de la Llei
2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries
per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de
les Illes Balears.

La disposició final quarta modifica el Decret 36/2019, de 10
de maig, pel qual es regulen els habitatges desocupats, el
Registre d’habitatges desocupats de grans tenidors i el
procediment de cessió obligatòria per part dels grans tenidors.
La disposició final cinquena modifica els articles 5, 6, 7 i 8 del
Decret 22/1989, de 22 de febrer, regulador de la creació de
paper fiança, de l’obligació de constituir fiances d’arrendament
i de la inspecció d’aquestes fiances.

I les disposicions finals sisena i setena regulen el
desplegament normatiu i l'entrada en vigor d’aquest Decret llei.

Per tot això, a proposta del conseller de Mobilitat i
Habitatge, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la
sessió de 3 de maig de 2021, s’aprova el següent

Decret llei

Article 1
Règim especial de concessió de subvencions en matèria
d’habitatge

1. Aquest règim especial és d’aplicació a les línies i
procediments de subvencions que, en el territori de les Illes
Balears, tenguin per objecte la concessió d’ajudes en matèria
d’habitatge que dugui a terme l’Administració de la Comunitat
Autònoma, en el marc dels plans estatals o autonòmics
d’habitatge.

2. El conseller de Mobilitat i Habitatge ha d’adoptar les
mesures necessàries per agilitzar la tramitació i el pagament de
les ajudes en matèria d’habitatge que es convoquin en els plans
estatals o autonòmics d’habitatge, amb la finalitat d’aconseguir
la màxima eficàcia i eficiència en l’assignació dels recursos
públics, i ha de respectar, en tot cas, els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i
no-discriminació.

3. El procediment de concessió de les ajudes es tramita pel
sistema de concurrència no competitiva. La concessió es resol
mitjançant resolucions successives de les ajudes a mesura que
se’n completi la tramitació. El conseller pot fixar mitjançant
una resolució els criteris addicionals necessaris per determinar
els imports per concedir i les fórmules de repartiment que
permetin la concessió de les ajudes al màxim nombre de
sol·licitants.

4. En tot cas, les persones que obtenguin l’ajuda sense complir
els requisits per ser-ne beneficiàries han de reintegrar en tot o
en part les quanties percebudes indegudament, mitjançant un
expedient de reintegrament dels imports percebuts
indegudament, sens perjudici de les sancions que li siguin
aplicables d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
subvencions.
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Article 2
Aprovació i contingut de les bases reguladores i de les
convocatòries d’ajudes en matèria d’habitatge

1. Per aprovar les bases reguladores no són aplicables les
previsions del capítol II del títol IV de la Llei 1/2019, de 31 de
gener, del Govern de les Illes Balears, sinó únicament els
tràmits següents: resolució d’inici, informació pública per un
període de set dies, informe dels serveis jurídics i, si escau,
fiscalització prèvia de la Intervenció General.

2. L'elaboració, l’aprovació i la publicació oficial de les bases
reguladores pot incloure la de les convocatòries corresponents.

3. Les bases reguladores i les convocatòries poden:

a) Exigir que la participació en el procediment de concessió
de la subvenció, com també les actuacions de justificació i
comprovació, es facin preferentment per via telemàtica.

b) Prescriure, quan escaigui, que sigui un òrgan de caràcter
unipersonal l'encarregat d'exercir les funcions legalment
atribuïdes a les comissions avaluadores.

c) Preveure la concessió de bestretes de fins al 100 % de
l'import màxim de la subvenció, amb l'autorització prèvia de la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

d) Dispensar totalment o parcialment la constitució de
garanties en funció de la capacitat econòmica del futur
beneficiari.

e) Establir el caràcter subvencionable de totes o de part de
les despeses efectivament realitzades que responguin a l'objecte
de la subvenció i siguin necessàries per executar l'activitat,
encara que aquesta no es materialitzi completament, sempre
que quedi acreditat degudament que la manca d'execució o
l'execució fora de termini siguin conseqüència directa de les
mesures adoptades per afrontar la situació de crisi econòmica
o sanitària derivada de la COVID-19.

f) Permetre la justificació de despeses inferiors a 3.000
euros mitjançant una declaració formal de la persona
beneficiària, sens perjudici de les actuacions posteriors de
comprovació i control.

g) Preveure la possibilitat d'ampliar motivadament els
terminis d'execució i de justificació quan el projecte o l'activitat
no s'hagin pogut desenvolupar amb normalitat per alguna de les
circumstàncies esmentades en la lletra e) anterior.

Article 3
Regles especials de gestió

Les bases reguladores i les convocatòries poden establir que
la comprovació econòmica es faci mitjançant un sistema de
mostreig dels documents acreditatius de realització i pagament
de despeses, sempre que es tracti de despeses de caràcter
successiu o recurrent vinculades a l’activitat subvencionada.

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

Es deroguen totes les normes de rang igual o inferior a
aquest Decret llei que el contradiguin o s’hi oposin i, en
particular, les següents:

a) L’apartat 5 de l’article 90 de la Llei 5/2018, de 19 de
juny, de l’habitatge de les Illes Balears.

b) La disposició transitòria tercera del Decret 36/2019, de
10 de maig, pel qual es regulen els habitatges desocupats, el
Registre d’habitatges desocupats de grans tenidors i el
procediment de cessió obligatòria per part dels grans tenidors.

c) Els articles 1, 2, 3, 4, 9, 10 i 11; les disposicions
transitòries primera, segona i tercera, i la disposició final
primera del Decret 22/1989, de 22 de febrer, regulador de la
creació de paper fiança, de l’obligació de constituir fiances
d’arrendament i de la inspecció d’aquestes fiances

d) El Decret 109/1990, de 13 de desembre, que regula la
inspecció i recaptació de fiances de lloguers i subministraments
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició final primera
Modificació de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge
de les Illes Balears

1. S’afegeix un nou apartat, que és el 7, a l’article 13 de la Llei
5/2018 esmentada, que queda redactat en els termes següents:

"7. En l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears
no són d’aplicació les normes tècniques de disseny i qualitat
específicament aplicables als habitatges protegits regulades
per la normativa estatal en matèria d’habitatges de protecció
oficial i que no tenguin caràcter de norma bàsica. En tot cas
és d’aplicació el Codi tècnic de l’edificació i la resta de
normativa bàsica estatal aplicable als habitatges."

2. Es modifica l’article 26 bis de la Llei 5/2018 esmentada, que
queda redactat en els termes següents:

"Article 26 bis
Obligació d'oferta de lloguer social respecte d'habitatges i
terrenys objecte de processos judicials o extrajudicials, a
càrrec de grans tenidors

1. Abans d'adquirir un habitatge resultant de la consecució
d'acords de compensació o dació en pagament de préstecs
o crèdits hipotecaris sobre l'habitatge habitual, o abans de
la signatura de la compravenda d'un habitatge que tengui
com a causa de la venda la impossibilitat per part del
prestatari de retornar el préstec hipotecari, l'adquirent que
tengui la condició de gran tenidor d'habitatge ha d'oferir als
afectats una proposta de lloguer social, si l'adquisició o la
compravenda afecta persones, unitats familiars o unitats de
convivència que no tenguin una alternativa pròpia
d'habitatge i que estiguin en situació d'especial
vulnerabilitat. El deure de comprovar aquestes
circumstàncies recau sobre l'adquirent, que ha de requerir
prèviament la informació als afectats.
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2. Abans d’interposar qualsevol demanda judicial
d’execució hipotecària o d’execució de títols no judicials,
el demandant ha d’oferir als afectats una proposta de
lloguer social, si el procediment afecta persones, unitats
familiars o unitats de convivència que no tenguin una
alternativa pròpia d’habitatge i que estiguin en situació
d'especial vulnerabilitat, la qual cosa ha de comprovar el
demandant, que ha de requerir prèviament la informació als
afectats, sempre que aquest tengui la condició de gran
tenidor d’habitatge. L’incompliment d’aquesta obligació
comporta la imposició de la sanció administrativa prevista
en aquesta Llei però en cap cas ha d’obstaculitzar, impedir
o diferir l’accés directe a la jurisdicció en favor del
demandant.

3. Una vegada verificada la situació d’especial
vulnerabilitat i formulada l’oferta de lloguer social, en els
termes de l’apartat 5, si els afectats la rebutgen, el
demandant no ha de ser sancionat per incompliment de
l’obligació d’oferir un lloguer social si inicia el
procediment judicial.

4. L'oferta obligatòria de lloguer social a què fan referència
els apartats 1 i 2 s'ha de comunicar, en un termini de tres
dies hàbils des de la realització, a l'organisme competent en
matèria d'habitatge.

5. A l'efecte del que estableixen els apartats 1 i 2, perquè la
proposta es pugui considerar de lloguer social ha de
complir els requisits següents:

a) Ha de fixar rendes que garanteixin que l'esforç per al
pagament del lloguer no supera el 30 % dels ingressos
ponderats de la persona, la unitat familiar o de convivència.

b) Ha d'oferir preferentment l'habitatge afectat pel
procediment o, alternativament, un habitatge situat dins del
mateix terme municipal, tret que es disposi d'un informe
dels serveis socials municipals que acrediti que el trasllat a
un altre terme municipal no ha d’afectar negativament la
situació d’especial vulnerabilitat de la persona, unitat
familiar o de convivència."

3. Es modifica l’article 26 quater de la Llei 5/2018 esmentada,
que queda redactat en els termes següents:

"Article 26 quater
Drets d’adquisició preferent en les transmissions entre grans
tenidors respecte d’habitatges i terrenys adquirits en
processos judicials o extrajudicials

1. La transmissió entre grans tenidors dels habitatges,
finalitzats o no finalitzats, i dels terrenys, situats en sòls
classificats com a urbans o urbanitzables, que s’hagin
adquirit en un procés d’execució hipotecària, en un procés
d’execució basada en títols no judicials o mitjançant
compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària,
està subjecta al dret de tanteig i retracte de l’Administració
de la Comunitat Autònoma. Aquest dret d’adquisició
preferent afecta la primera transmissió i les posteriors dels
béns immobles esmentats duites a terme a partir del 6 de
març de 2020, de manera que aquestes transmissions estan
subjectes als drets de tanteig i retracte prevists en aquest
precepte encara que no sigui el gran tenidor transmetent qui

hagi adquirit la titularitat de l’immoble en el procés judicial
o extrajudicial i amb independència de la data en què els
immobles hagin estat adquirits en aquell procés.

Tret de prova en contrari, l’adquisició mitjançant
compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària
es presumeix també en els supòsits en què l’habitatge o el
terreny és adquirit per una entitat pertanyent al mateix grup
de societats del creditor hipotecari.

Als efectes del dret de tanteig i retracte que preveu
aquesta Llei, també es considera transmissió el canvi
produït en la societat propietària de l’immoble com a
conseqüència de la fusió, transformació o escissió de la
societat, així com la venda de les accions o participacions
socials que representin un percentatge superior al 50 % del
seu capital social.

2. En el cas de transmissions conjuntes que afectin diversos
habitatges o terrenys, l’Administració pot exercir aquests
drets d’adquisició preferent sobre determinats béns
immobles o sobre la totalitat d’aquests.

3. L'Administració de la Comunitat Autònoma pot
subscriure convenis o altres instruments jurídics adequats
amb els municipis, consells insulars o societats mercantils
de capital majoritàriament públic, a l'efecte de regular el
marc jurídic que permetrà realitzar cessions del dret
d'adquisició preferent en els supòsits de transmissions
previstes en aquest precepte durant la vigència d’aquest
conveni o instrument jurídic.

Sempre que s’hagi subscrit un conveni o un altre
instrument jurídic, i durant la vigència d’aquest, les
cessionàries podran exercir els drets de tanteig i retracte
directament o, en el cas d'administracions públiques, a
través de qualsevol ens del sector públic instrumental en
què hagin delegat les competències en matèria d’habitatge,
de conformitat amb les condicions i el procediment
establerts en el conveni o instrument jurídic formalitzat.

El conveni o instrument jurídic adequat ha d’incloure la
vigència temporal dels acords, les condicions relatives a la
destinació dels béns immobles, els criteris per a
l’adjudicació i el procediment que s’ha de seguir per fer
efectives les cessions, tot respectant les normes i els
terminis establerts en aquesta Llei. En tot cas,
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears es reserva la preferència en l’exercici d’aquests
drets. Aquests convenis o instruments s’han de publicar en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

L’Administració o entitat cessionària que exerceixi els
drets d’adquisició preferent ha d’assumir íntegrament les
despeses que generi la transmissió, així com el pagament
del preu i altres despeses derivades, directament o
indirectament, de la transmissió.

Correspon a la cessionària exercir el dret i també
complir els tràmits establerts en aquesta Llei i en els acords
vigents subscrits amb l’Administració cedent.

4. L’Administració o entitat cessionària ha de destinar el bé
adquirit en l’exercici del dret de tanteig o de retracte previst
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en aquest precepte a proporcionar habitatges, allotjaments
de dotació o qualsevol altra solució d’habitatge. Aquest bé
immoble es pot gestionar directament o mitjançant entitats
del tercer sector.

Les transmissions posteriors d’aquests immobles estan
subjectes al dret d’adquisició preferent de l’Administració
de la Comunitat Autònoma, que s’ha d’exercir en la forma
i seguint el procediment previst en aquest article i en els
articles 26 quinquies i 26 sexies.

5. Quan s’exerceixin els drets d’adquisició preferent
mitjançant tanteig o retracte, l’adquisició dels habitatges o
terrenys ha de ser sempre pel mateix preu i en les mateixes
condicions d'adquisició comunicades per exercir el tanteig
o en què efectivament s'hagi produït la transmissió en cas
de retracte."

4. S’incorporen dos nous articles, el 26 quinquies i el 26 sexies,
a la Llei 5/2018 esmentada amb la redacció següent:

"Article 26 quinquies
Procediment per exercir el dret de tanteig en les
transmissions entre grans tenidors respecte d’habitatges i
terrenys adquirits en processos judicials o extrajudicials

1. El gran tenidor transmissor del bé immoble ha de
notificar a l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) la
decisió de transmetre l’habitatge o el terreny subjectes a
dret de tanteig i retracte que preveu l’article 26 quater,
d’acord amb l’article anterior. La notificació, signada pel
transmitent, ha d’incloure, com a mínim, les dades i la
documentació acreditativa següents:

a) Les dades del gran tenidor titular del bé immoble
objecte de transmissió i del gran tenidor interessat en
l’adquisició.

b) Les dades d’identificació de l’immoble i, si escau,
dels seus annexos, incloses les dades cadastrals, així com la
valoració justificada sobre l’estat de conservació. S’han
d’aportar fotografies en les quals es puguin apreciar les
característiques de l’immoble i de l’estat de conservació.

c) La declaració expressa de l’estat de les càrregues,
gravàmens, limitacions o deutes que afectin l’immoble,
incloses les despeses de la comunitat de propietaris.

d) La declaració expressa de l’estat d’ocupació de
l’immoble, amb indicació del títol i de les condicions de
l’ocupació, si s’escau. S’han d’aportar els documents
contractuals o judicials acreditatius de l’estat d’ocupació, si
l’immoble no es troba lliure d’ocupants.

e) El preu de la transmissió, amb indicació de si hi estan
incloses les càrregues, si n’hi ha, i la forma de pagament
prevista.  

f) Qualsevol altra condició essencial de la transmissió,
com també altra informació i documentació complementària
que sigui necessària per valorar la situació física, jurídica,
urbanística i d’ocupació dels immobles objecte de
transmissió.

2. El dret de tanteig pot exercir-se en el termini de dos
mesos comptadors des de l’endemà que tengui entrada en el
Registre General de l’Institut Balear de l’Habitatge
(IBAVI) la notificació de la voluntat de transmetre amb el
contingut descrit en els apartats anteriors. Aquest termini es
pot suspendre o ampliar d’acord amb el que disposa la
normativa reguladora del procediment administratiu comú.

En qualsevol cas, si la notificació del gran tenidor
transmissor és incompleta o defectuosa, se li pot requerir
que l’esmeni en un termini que no pot ser superior a vint
dies. El termini per exercir el dret de tanteig queda en
suspens pel temps que transcorri entre la notificació del
requeriment i el compliment efectiu per part de la persona
destinatària, sens perjudici de l’aplicació del règim
sancionador que hi correspongui.

El gran tenidor transmitent està obligat a comunicar
qualsevol canvi que es produeixi en la situació física,
jurídica, urbanística o d’ocupació de l’immoble o qualsevol
altra circumstància respecte de la notificació referida en
l’apartat 1 que es produeixi dins el termini previst per
exercir el dret de tanteig. En aquest cas, el termini de dos
mesos per exercir el dret de tanteig torna a iniciar-se a partir
de la data en què ha tingut entrada en el Registre General de
l’IBAVI la nova comunicació, sens perjudici de l’aplicació
del règim sancionador que correspongui.

3. Una vegada notificada la decisió de transmetre, el gran
tenidor titular està obligat a mostrar l’immoble a
l’Administració o entitat cessionària del dret quan aquesta
li ho sol·liciti. L’incompliment d’aquest deure en la data
assenyalada suspèn el termini d’exercici del dret de tanteig
fins a la data del compliment efectiu, sens perjudici de
l’aplicació del règim sancionador que correspongui.

4. Si s’exhaureix el termini previst per exercir el dret de
tanteig i l’IBAVI, l’Administració o l’entitat cessionària no
ha notificat la voluntat d’exercir-lo, s’ha d’entendre que es
renuncia a exercir el dret amb relació a aquesta transmissió
i el gran tenidor titular pot transmetre l’immoble en les
mateixes condicions que s’hagin notificat i d’acord amb el
règim que li resulti d’aplicació.

L’IBAVI, l’Administració o l’entitat cessionària pot
comunicar al gran tenidor transmitent la renúncia a exercir
el dret de tanteig abans que finalitzi el termini previst per
exercir-lo.

Els efectes alliberadors derivats de la notificació de la
voluntat de transmetre el bé immoble i del transcurs del
termini de dos mesos per exercir el dret de tanteig caduquen
als sis mesos des que s’hagi fet la notificació. Qualsevol
transmissió que es dugui a terme una vegada transcorregut
aquest termini requereix una nova notificació i, si no es fa,
l’immoble s’ha d’entendre transmès sense notificació a
l’efecte d’exercir el dret de retracte.

5. El dret de tanteig s’ha d’exercir mitjançant una notificació al
gran tenidor transmitent, que ha de recollir, almenys, el
contingut següent:

— La identificació de l’Administració, l’ens del sector
públic o l’entitat que exerceix el tanteig.
— Les raons que justifiquen l’exercici del dret.
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— El termini per formalitzar l’escriptura de compravenda.

Una vegada exercit el dret de tanteig, els grans tenidors
titulars dels béns immobles sobre els quals s’exerceix han
de comparèixer davant el notari designat per qui exerceix el
dret a fi de formalitzar l’escriptura de compravenda a favor
de l’IBAVI, l’Administració o l’entitat cessionària del dret
en el dia i l’hora en què se’ls convoqui. La formalització del
tanteig amb l’atorgament de l’escriptura pública de
compravenda corresponent s’ha de dur a terme en el termini
màxim de tres mesos comptadors des de la recepció de la
notificació relativa a l’exercici d’aquest dret.

El gran tenidor transmitent està obligat a comunicar
qualsevol canvi que es produeixi en la situació física,
jurídica, urbanística o d’ocupació de l’immoble o qualsevol
altra circumstància respecte de la notificació referida en
l’apartat 1 que es produeixi dins el termini previst per
formalitzar la compravenda, una vegada exercit el dret de
tanteig, sens perjudici de l’aplicació del règim sancionador
que correspongui i de l’exercici de les accions judicials
corresponents per part de l’Administració o entitat
cessionària.

Article 26 sexies
Procediment per exercir el dret de retracte en les
transmissions entre grans tenidors respecte d’habitatges i
terrenys adquirits en processos judicials o extrajudicials

1. Els grans tenidors adquirents dels béns immobles
subjectes al dret de tanteig i retracte que preveu l’article 26
quater han de notificar a la Conselleria de Mobilitat i
Habitatge l’adquisició efectuada en el termini de quinze
dies comptadors des de l’endemà d’aquesta, mitjançant una
comunicació feta al Registre General de la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge que indiqui les condicions previstes
en l’apartat 1 de l’article anterior i una còpia del document
en què s’hagi formalitzat.

2. Es pot exercir el dret de retracte en els casos de béns
immobles que s’hagin transmès infringint el que preveu
l’article anterior o quan es produeixi qualsevol de les
circumstàncies següents:

a) Si s’han efectuat les notificacions de la transmissió
legalment exigides, però s’ha omès qualsevol dels requisits
legals.

b) Si s’ha produït la transmissió després d’haver caducat
els efectes alliberadors derivats de la notificació de la
voluntat de transmetre l’habitatge o el terreny, o si la
transmissió s’ha produït abans que acabi el termini per
exercir el dret de tanteig.

c) Si la transmissió s’ha fet en condicions diferents de
les fixades per la notificació.

3. Aquest dret s’ha d’exercir en el termini de tres mesos
comptadors des de l’endemà que hagi tingut entrada en el
Registre General de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
la notificació de la transmissió feta pel gran tenidor
adquirent. Si no es du a terme la notificació, el termini de
tres mesos s’ha de comptar des que la Conselleria tengui

coneixement de la transmissió efectuada i de les seves
condicions.

4. El procediment per exercir el dret de retracte s’ha
d’iniciar mitjançant una resolució del conseller de Mobilitat
i Habitatge o, si escau, de l’òrgan competent de la
cessionària del dret, en la qual s’ha de fer constar
l’existència de causa suficient per exercir aquest dret.

S’ha d’atorgar al gran tenidor interessat un termini
d’audiència de deu dies perquè presenti les al·legacions que
consideri oportunes respecte de les causes que motiven
l’inici del procediment de retracte i perquè aporti les
factures i els justificants de pagament de les despeses
associades a la transmissió del bé immoble i les relatives a
les despeses útils i necessàries que s’hagin fet sobre
l’immoble, així com qualsevol altra documentació
necessària per exercir el retracte correctament.

El termini per exercir el dret de retracte es pot
suspendre o ampliar d’acord amb el que disposa la
normativa reguladora del procediment administratiu comú.

5. El gran tenidor titular està obligat a mostrar l’habitatge
o terreny a l’Administració quan aquesta li ho sol·liciti.
L’incompliment d’aquest deure en la data assenyalada
suspèn el termini per exercir el dret de retracte fins a la data
del seu compliment efectiu, sens perjudici de l’aplicació del
règim sancionador que correspongui.

6. El dret de retracte s’exerceix mitjançant una notificació
al gran tenidor adquirent que ha de recollir, almenys, el
contingut següent:

— La identificació de l’Administració, de l’ens del
sector públic o de l’entitat que exerceix el dret.
— Les raons que justifiquen l’exercici del dret.
— El detall de les despeses que s’estimen associades a
la transmissió del bé immoble o que es consideren útils
i necessàries.
— El termini per formalitzar l’escriptura de
compravenda.

7. La formalització de l’adquisició correspon a
l’Administració de la Comunitat Autònoma, a
l’Administració o a l’ens al qual s’hagi cedit el dret de
retracte. En cas d’exercici del dret de retracte per part de
l’Administració de la Comunitat Autònoma, l’IBAVI ha de
formalitzar l’adquisició del bé o béns immobles objecte de
retracte, a proposta del conseller de Mobilitat i Habitatge.

8. Una vegada exercit el dret de retracte, els grans tenidors
titulars dels béns immobles sobre els quals s’exerceix han
de comparèixer davant del notari designat per l’IBAVI,
l’Administració o l’entitat cessionària del dret de retracte,
a fi de formalitzar l’escriptura de compravenda, en el dia i
l’hora en què se’ls convoqui. La formalització del retracte
amb l’atorgament de l’escriptura pública de compravenda
corresponent s’ha de dur a terme en el termini màxim de
tres mesos comptadors des de la recepció de la notificació
relativa a l’exercici d’aquest dret."
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5. Es modifica l’apartat 4 de l’article 36 de la Llei 5/2018
esmentada, que queda redactat en els termes següents:

"4. La transmissió entre grans tenidors dels habitatges
inscrits en el Registre d’habitatges desocupats està subjecta
al dret de tanteig i retracte a favor de l’Administració de la
Comunitat Autònoma. Aquest dret d’adquisició preferent és
vigent mentre els habitatges es mantenen inscrits en el
Registre d’habitatges desocupats i afecta la primera
transmissió de l’habitatge i les posteriors. Per a l’exercici
del dret de tanteig i retracte són aplicables els articles 26
quater, 26 quinquies i 26 sexies."

6. Es modifica l’article 39 de la Llei 5/2018 esmentada, que
queda redactat en els termes següents:

"Article 39
Inscripció en el Registre

1. Els grans tenidors d’habitatge tenen l’obligació de
comunicar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge els seus
habitatges desocupats per tal que s’inscriguin en el Registre.

2. En la comunicació d’habitatges desocupats s’ha de fer
constar, com a mínim, la situació; el preu d’adquisició o
d’adjudicació; la superfície útil; si és un habitatge lliure o
amb protecció pública i, en aquest cas, si és de règim de
venda o de lloguer; el títol legal d’adquisició i, si escau, la
data de l’execució o dació en pagament, i la referència
cadastral de l’habitatge.

3. Les situacions de desocupació d’habitatges que es
produeixin amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei s’han de comunicar a la Conselleria de Mobilitat i
Habitatge en el termini d’un mes.

4. Els grans tenidors d’habitatge tenen l’obligació de
comunicar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
qualsevol canvi respecte de la seva situació. En cas de canvi
de la titularitat de l’immoble s’ha de fer constar en la
comunicació, com a mínim, el nom i el número
d’identificació fiscal del nou titular, i s’ha d’aportar
l’acreditació documental del canvi.

5. La transmissió d’habitatges desocupats mitjançant
qualsevol títol entre grans tenidors no interromp ni reinicia
el còmput del termini de dos anys necessari per
considerar-los desocupats als efectes prevists en aquesta
Llei."

7. Es modifica l’article 40 de la Llei 5/2018 esmentada, que
queda redactat en els termes següents:

"Article 40
Actuacions d’inspecció

1. Amb la finalitat de poder fer efectiu el dret d’accés a
l’habitatge a la ciutadania de les Illes Balears, especialment
a les persones que es troben en situacions d’especial
vulnerabilitat, la Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha de
dur a terme totes les actuacions inspectores i
comprovacions que siguin necessàries per tal de determinar
si els habitatges efectivament desocupats consten en el
Registre.

A aquest efecte, els grans tenidors d’habitatge tenen
l’obligació de facilitar la informació o la documentació
requerida per l’Administració i permetre, en tot moment,
l’accés als habitatges esmentats als agents inspectors i al
personal facultatiu adscrit a la Conselleria de Mobilitat i
Habitatge.

2. L’Administració ha d’efectuar d’ofici aquesta inscripció
en el Registre en cas que s’identifiquin habitatges
desocupats no inscrits, amb independència de la sanció que
hi pugui correspondre."

8. S’afegeix una lletra, la f), a l’apartat 1 de l’article 41 de la
Llei 5/2018 esmentada, amb la redacció següent:

"f) Els grans tenidors d’habitatge."

9. Es modifica l’article 42 de la Llei 5/2018 esmentada, que
queda redactat en els termes següents:

"Article 42
Cessió d’habitatges desocupats de grans tenidors

1. Els grans tenidors que disposin d’immobles inscrits en el
Registre d’habitatges desocupats n’han de cedir la gestió a
l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), pel termini mínim
establert per a un lloguer d’habitatge habitual en la Llei
29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans,
prorrogable per acord mutu de les parts, sempre que es
verifiquin les circumstàncies objectives següents:

a) Quan hi hagi una necessitat objectiva d’habitatge o hi
hagi dificultats d’accés a aquest per part de la ciutadania,
anteposant l’interès públic general al particular del gran
tenidor, fet que s’ha d’entendre acreditat sempre que hi hagi
persones inscrites en el Registre públic de demandants
d’habitatges protegits les peticions de les quals no es puguin
atendre amb el parc d’habitatge públic disponible.

b) Quan les mesures adoptades per les diferents
administracions públiques per tal de resoldre els problemes
d’accés a l’habitatge no siguin suficients per atendre la
necessitat objectiva d’habitatge, es podrà exigir als grans
tenidors la cessió d’habitatges desocupats.

2. S’ha de garantir en tot cas una compensació justa als
grans tenidors pels habitatges desocupats que se cedeixin a
l’IBAVI, que pot ser superior a la renda de lloguer que
pagui l’arrendatari de l’habitatge. Aquesta compensació
s’ha de calcular d’acord amb la legislació estatal en matèria
d’expropiació forçosa.

3. El nombre de sol·licituds inscrites en el Registre públic
de demandants d’habitatges protegits que no s’hagin pogut
atendre durant el darrer any constitueix el límit màxim del
nombre d’habitatges desocupats sobre els quals es pot
reclamar la cessió a l’IBAVI.

4. La cessió d’habitatges desocupats queda limitada per les
disponibilitats pressupostàries de l’IBAVI.

5. S’ha de determinar reglamentàriament el procediment per
reclamar aquesta cessió d’habitatges desocupats d’acord
amb les condicions esmentades, que podrà definir el model
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de contracte i la resta de les condicions aplicables a la
cessió.

6. Els grans tenidors d’habitatge tenen l’obligació de
facilitar la informació o documentació requerida per
l’Administració i permetre, en tot moment, l’accés als
habitatges inscrits en el Registre d’habitatges desocupats als
agents inspectors i al personal facultatiu adscrit a la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge."

10. S’afegeix un nou paràgraf a l’article 59 de la Llei 5/2018
esmentada, amb la redacció següent:

"No és exigible l’acreditació del dipòsit de la fiança per
sol·licitar, tramitar i concedir les ajudes per al lloguer que
s’atorguin a favor dels arrendataris i que convoqui
qualsevol Administració pública de les Illes Balears. Això
no eximeix de l'obligació dels arrendadors de dipositar les
fiances de contractes de lloguer d'habitatge, l'incompliment
de la qual constitueix una infracció administrativa tipificada
en aquesta Llei."

11. S’afegeix un nou article 65 bis a la Llei 5/2018 esmentada,
amb la redacció següent:

"Article 65 bis
Prohibició de sotsarrendament o cessió d’ús

Els habitatges protegits no poden ser objecte de
sotsarrendament ni de cessió d’ús total o parcial sense
autorització de l’Administració competent."

12. Es modifica l’article 75 sexies de la Llei 5/2018 esmentada,
que queda redactat en els termes següents:

"Article 75 sexies
Exercici del dret de retracte

1. L’Administració de la Comunitat Autònoma pot exercir
el dret de retracte en els casos d’habitatges protegits i sòls
reservats per a la construcció d’aquests que s’han transmès
infringint els instruments de control que estableix l’article
75 quater o en qualsevol dels casos següents:

a) Si s’han efectuat les notificacions de la transmissió
legalment exigides però s’ha omès qualsevol dels requisits
legals.

b) Si la transmissió s’ha produït abans que venci el
termini per exercir el dret de tanteig.

c) Si la transmissió s’ha fet en condicions diferents de
les fixades per la notificació.

2. El dret de retracte s’exerceix en el termini de tres mesos
comptadors des que la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
té coneixement de la transmissió efectuada i de les seves
condicions.

3. El procediment per exercir el dret de retracte s’inicia
mitjançant una resolució del conseller de Mobilitat i

Habitatge en la qual s’ha de fer constar l’existència de
causa suficient per exercir aquest dret.

S’ha d’atorgar a l’interessat un termini d’audiència de
deu dies perquè presenti les al·legacions que consideri
oportunes respecte de les causes que motiven l’inici del
procediment de retracte i perquè aporti les factures
justificatives i els justificants de pagament de les despeses
associades a la transmissió de l’immoble i les relatives a les
despeses útils i necessàries que s’hagin fet sobre l’habitatge
o terreny, així com qualsevol altra documentació necessària
per exercir correctament el retracte.

El termini per exercir el dret de retracte es pot
suspendre o ampliar d’acord amb el que disposa la
normativa reguladora del procediment administratiu comú.

4. El titular està obligat a mostrar l’habitatge o el terreny a
l’Administració quan aquesta li ho sol·liciti.
L’incompliment d’aquest deure en la data assenyalada
suspèn el termini d’exercici del dret de retracte fins a la
data del compliment efectiu, sens perjudici de l’aplicació
del règim sancionador que hi correspongui.

5. El dret de retracte s’exerceix mitjançant una notificació
a l’adquirent, que ha de recollir, almenys, el contingut
següent:

— La identificació de qui exerceix el dret.
— Les raons que justifiquen l’exercici del dret.
— El detall de les despeses que s’estimen associades a
la transmissió del bé immoble o que es consideren útils
i necessàries.
— El termini per formalitzar l’escriptura de
compravenda.

6. La formalització de l’adquisició correspon a l’IBAVI, a
proposta del conseller de Mobilitat i Habitatge.

7. Una vegada exercit el dret de retracte, els titulars dels
béns immobles sobre els quals s’exerceix han de
comparèixer davant el notari designat per l’IBAVI, a fi de
formalitzar l’escriptura de compravenda, en el dia i l’hora
en què se’ls convoqui. La formalització del retracte amb
l’atorgament de l’escriptura pública de compravenda
corresponent s’ha de dur a terme en el termini màxim de
tres mesos comptadors des de la recepció de la notificació
relativa a l’exercici d’aquest dret."

13. S’afegeixen dos nous apartats, que són el 3 i el 4, a l’article
82 de la Llei 5/2018 esmentada, que queden redactats en els
termes següents:

"3. El personal inspector pot actuar sense comunicar de
forma prèvia que es duen a terme actuacions inspectores ni
identificar-se prèviament com a agent inspector.

4. En l’àmbit de les seves funcions, quan sigui necessari per
aclarir conductes presumptament infractores, pot actuar sota
una identitat encoberta."
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14. Es modifiquen les lletres n), x), ab), ad) i ai) de l’article 87
de la Llei 5/2018 esmentada, que queden redactades en els
termes següents:

"n) Incomplir l’obligació de notificar a l’Administració
la voluntat de transmetre l’habitatge, els annexos o els sòls
no edificats amb qualificació urbanística per a habitatges
protegits o destinació assimilable, subjectes als drets de
tanteig i retracte, inclosos els supòsits d’execució
hipotecària, dació en pagament o processos d’execució
basats en títols d’execució no judicials; o realitzar qualsevol
de les accions previstes en l’apartat 1 de l’article 75 sexies;
o incomplir el deure de comunicar o notificar a
l’Administració qualsevol acte de disposició d’habitatges
protegits, o no comparèixer a l’acte de formalització de la
transmissió a favor de l’Administració en el cas que aquesta
exerceixi el dret de tanteig o retracte sobre immobles
subjectes a protecció pública, quan no constitueixi una
infracció molt greu."

"x) Incomplir el deure de col·laborar i subministrar
dades o de facilitar les funcions d’informació, vigilància o
inspecció de l’Administració competent, sempre que no es
qualifiqui d’infracció molt greu."

"ab) Incomplir els grans tenidors d’habitatge l’obligació
de comunicar els habitatges desocupats de què disposen en
el termini establert, així com comunicar informació
incorrecta o duplicada, o no adjuntar la documentació
exigida per la normativa per comunicar els habitatges
desocupats."

"ad) Incomplir els grans tenidors d’habitatge l’obligació
de comunicar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
qualsevol canvi pel que fa a la situació dels habitatges que
consten inscrits en el Registre d’habitatges desocupats, així
com comunicar informació incorrecta o duplicada, o no
adjuntar la documentació exigida per la normativa per
comunicar els canvis de situació dels habitatges inscrits."

"ai) Anunciar o comercialitzar en règim de lloguer,
venda o qualsevol altre règim de disposició, espais per
destinar-los a habitacle de persones sense que aquests
compleixin les condicions d’habitabilitat."

15. S’afegeixen les lletres aj), ak), al), am), an) i ao) a l’article
87 de la Llei 5/2018 esmentada, amb la redacció següent:

"aj) Incomplir l’obligació d’inscripció en el Registre
d’habitatges protegits en qualsevol dels supòsits de l’article
71.3.

ak) Sotsarrendar o cedir l’ús total o parcial dels
habitatges protegits sense autorització.

al) Incomplir totalment o parcialment les obligacions o
els requisits establerts per exercir l'activitat dels agents
immobiliaris.

am) Falsejar, ometre o alterar els aspectes substancials
inclosos en la declaració responsable de compliment dels
requisits administratius exigits per exercir l’activitat dels
agents immobiliaris.

an) Incomplir l’obligació per part dels agents
immobiliaris de subscriure la nota d’encàrrec entre els
professionals i els usuaris dels serveis, d’acord amb els
requisits establerts reglamentàriament.

ao) Realitzar l'activitat d’agent immobiliari sense haver
presentat la declaració responsable de compliment dels
requisits administratius exigits per exercir l’activitat dels
agents immobiliaris corresponent."

16. Es modifica la lletra s) de l’article 88 de la Llei 5/2018
esmentada, que queda redactada en els termes següents:

"s) Incomplir el gran tenidor de l’habitatge o terreny
l’obligació de notificar a l’Administració la voluntat de
transmetre un bé immoble subjecte als drets de tanteig i retracte
que regula l’article 26 quinquies d’aquesta Llei, o dur a terme
qualsevol de les accions que preveu l’apartat 2 de l’article 26
sexies."

17. S’afegeixen les lletres w), x), y) i z) de l’article 88 de la
Llei 5/2018 esmentada, amb la redacció següent:

"w) Incomplir el gran tenidor adquirent de l’habitatge o
terreny l’obligació de notificar a l’Administració
l’adquisició d’un bé immoble subjecte als drets de tanteig
i retracte que estableix l’article 26 sexies.

x) Incomplir el gran tenidor l’obligació de facilitar la
informació o documentació requerida per l’Administració
o entitat cessionària del dret d’adquisició preferent, o
l’obligació de permetre l’accés als habitatges inscrits en el
Registre d’habitatges desocupats o susceptibles d’estar-hi
inscrits als agents inspectors o al personal facultatiu de la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge, així com tota acció
que impedeixi o obstaculitzi l’activitat inspectora.

y) Incomplir el gran tenidor el deure de col·laborar en
l’exercici dels drets de tanteig i retracte a favor de
l’Administració o entitat cessionària del dret d’adquisició
preferent, negant l’accés a l’habitatge, no facilitant la
informació o documentació requerida per l’Administració
o entitat cessionària, o realitzant qualsevol acció que
impedeixi o obstaculitzi l’exercici d’aquests drets. Es
considera també obstaculització no comparèixer a l’acte de
formalització de la transmissió a favor de l’Administració
o entitat cessionària del dret d’adquisició preferent en el cas
d’exercir el dret de tanteig o retracte.

z) No comunicar els canvis produïts en la situació física,
jurídica, urbanística i d’ocupació dels immobles objecte de
transmissió que tenguin lloc amb posterioritat a la
comunicació de la intenció de transmetre, en els supòsits de
l’article 26 quinquies."

18. Es modifica l’apartat 2 de l’article 90 de la Llei 5/2018
esmentada, que queda redactat en els termes següents:

"2. Les infraccions tipificades en la lletra i) de l’article 86
i en la lletra aa) de l’article 87, ambdós d’aquesta Llei, quan
es refereixin a contractes de lloguer d’habitatge i de
subministraments i serveis complementaris, s’han de
sancionar amb les multes següents:
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a) En el cas de la infracció lleu prevista en la lletra i) de
l’article 86 esmentat, l’import de la sanció no pot superar el
35 % de l’import de la fiança o de les seves actualitzacions,
amb el màxim de 3.000 euros.

b) Quant a la infracció greu establerta en la lletra aa) de
l’article 87 esmentat, l’import de la sanció s’ha de fixar a
partir del 100 % fins al 200 % de l’import de les fiances o
les actualitzacions no dipositades, amb un màxim de 9.000
euros.

El règim sancionador aplicable a aquestes infraccions
quan es refereixen a contractes d’arrendament de finques
urbanes per a ús diferent del d’habitatge, com també als
arrendaments d’indústria o negoci, quan impliquin
arrendaments de local o d’habitatge, és el que fixa l’apartat
1 anterior."

19. Es modifiquen les lletres c) i d) de l’article 92 de la Llei
5/2018 esmentada, que queden redactades en els termes
següents:

"c) Reposar la situació alterada per la infracció comesa
a l’estat anterior en els termes concrets i els terminis que
indiqui la resolució sancionadora.

Aquesta resolució pot autoritzar el manteniment de la
vigència del contracte d’arrendament per una renda en cap
cas superior al preu màxim establert per als habitatges
protegits equivalents, quan la persona arrendatària o algun
membre de la unitat de convivència es trobi en alguna de les
situacions d’especial vulnerabilitat en matèria d’habitatge.
Aquesta resolució en cap cas no suposa una autorització per
a arrendaments o cessions d’ús posteriors.

d) Retornar el sobrepreu o la prima i, en general, les
quantitats percebudes indegudament a la persona que els
hagi entregats, sempre que aquestes quantitats s’hagin
lliurat de bona fe a la persona infractora."

20. Es modifica l’article 93 de la Llei 5/2018 esmentada, que
queda redactat en els termes següents:

"Article 93
Multes coercitives no sancionadores

1. L’Administració competent pot imposar, de forma
reiterada i consecutiva, multes coercitives no sancionadores
quan hagin transcorregut els terminis establerts en la
resolució del procediment sancionador per dur a terme
l’acció requerida. En qualsevol cas, el termini és suficient
per complir l’obligació i es poden imposar fins a un màxim
de dotze multes coercitives successives. En el cas
d’execució d’obres, la periodicitat mínima de les sancions
successives és d’un mes.

2. En el cas d’execució d’obres, la quantia de cadascuna
d’aquestes multes coercitives no pot superar el 50 % del
cost d’execució o contingut econòmic de l’acció que s’hagi
deixat de dur a terme. En els altres supòsits, l’import indicat
no pot superar el 50 % de la multa sancionadora establerta
pel tipus d’infracció comesa."

21. S’afegeix una nova disposició addicional a la Llei 5/2018
esmentada, que és la devuitena, amb la redacció següent:

"Disposició addicional devuitena
Habitatges acollits a règims anteriors al Reial decret llei
31/1978, de 31 d’octubre, sobre política d’habitatges de
protecció oficial

Els habitatges de protecció oficial acollits a règims
anteriors al Reial decret llei 31/1978, de 31 d’octubre,
sobre política d’habitatges de protecció oficial, que no estan
subjectes a cap limitació en el preu de venda, tampoc no
estan subjectes als límits màxims d’ingressos de la unitat de
convivència que permeti l’accés a l’habitatge protegit."

22. S’afegeixen dues noves disposicions transitòries a la Llei
5/2018 esmentada, que són la tercera i la quarta, amb la
redacció següent:

"Disposició transitòria tercera
Preus màxims de venda i renda i límits màxims d’ingressos
per habitatge protegit

1. Mentre no es desplegui reglamentàriament la normativa
específica autonòmica en matèria de preus màxims de
venda i renda en funció de la superfície útil total de
l’habitatge protegit, i en matèria de límits màxims
d’ingressos de la unitat de convivència que permeti l’accés
a l’habitatge protegit, són aplicables els preus màxims de
venda i renda i els límits màxims d’ingressos familiars que
estableix el Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel
qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació
2009-2012.

2. Mentre no es desplegui reglamentàriament la normativa
específica autonòmica en matèria de preus màxims de
venda i lloguer dels habitatges protegits, per acord del
Consell de Govern es pot aprovar la declaració de nous
àmbits territorials de preu màxim superior, o de modificació
dels existents, a proposta dels ajuntaments interessats.

S’ha d’adjuntar a la proposta dels ajuntaments un
informe justificatiu no vinculant, que ha de tenir en
consideració la capacitat econòmica dels demandants
d’habitatge en el municipi i el seu esforç econòmic per
accedir a l’habitatge, com també les circumstàncies socials
i de mercat que justifiquin la declaració o modificació de
l'àmbit territorial.

La declaració dels nous àmbits territorials o la modificació
dels existents s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears."

Disposició transitòria quarta
Dipòsit de fiances d'arrendament

1. Mentre no es desplegui reglamentàriament l'article 56
d'aquesta Llei, les fiances s’han de dipositar, en el termini de
trenta dies des que se signi el contracte de lloguer, mitjançant
ingrés directe o mitjançant concert, a l'IBAVI.
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Per formalitzar el dipòsit de les fiances els arrendadors han
d'aportar les dades següents:

a) Les dades identificatives de les parts arrendadora i
arrendatària, que ha d’incloure els domicilis a l'efecte de
notificacions.

b) Les dades identificatives de la finca, que ha d’incloure
l'adreça postal, l’any de construcció i, si escau, l’any i el tipus
de reforma, la superfície construïda d'ús privatiu per usos, la
referència cadastral i la qualificació energètica.

c) Les característiques del contracte d'arrendament, que ha
d’incloure la renda anual, el termini temporal establert, el
sistema d'actualització, l'import de la fiança i, si escau, les
garanties addicionals, el tipus d'acord per al pagament dels
subministraments bàsics i si s'arrenda moblada.

2. Una vegada extingit el contracte, la devolució de la fiança
dipositada s’ha de fer en el termini d'un mes comptador des de
la data de la sol·licitud del dipositant.

3. L'IBAVI pot subscriure convenis de col·laboració amb altres
entitats públiques o privades per gestionar i recaptar les fiances.

Disposició final segona
Modificació del Decret llei 3/2020, 28 de febrer, de mesures
urgents en matèria d’habitatge

1. Es modifica l’apartat 5 de l’article 13 del Decret llei 3/2020
esmentat, que queda redactat en els termes següents:

"5. Així mateix, els plans han de disposar, com a mínim, del
desenvolupament dels estudis justificatius i complementaris
necessaris, dels plànols d’informació i d’ordenació que
corresponguin, i de les normes i els catàlegs que escaigui.
S’hi ha d’incloure un estudi d’avaluació de la mobilitat
generada que, si escau, ha de definir les mesures que s’han
d’adoptar respecte dels grans centres generadors de
mobilitat que es prevegin, i hi han d’incorporar l’estudi
ambiental estratègic segons el que estableix la legislació
ambiental. Si escau, s’hi ha d’incloure també un avanç de
l’equidistribució."

2. S’afegeix un nou apartat a la disposició addicional sisena del
Decret llei 3/2020 esmentat, amb la redacció següent:

"La qualificació d’habitatge protegit dels habitatges
promoguts per cooperatives d’habitatge en execució d’un
dret de superfície o un altre dret d’aprofitament del sòl de
titularitat pública, s’ha d’atorgar conforme al règim
concertat previst en les bases del concurs públic
corresponent, sempre que el procediment de licitació s’hagi
iniciat abans del 6 de març de 2020."

Disposició final tercera
Modificació de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures
urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar
els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

Es modifica l’article 8 de la Llei 2/2020 esmentada, que
queda redactat en els termes següents:

"Durant 2020 i fins al 15 de juny de 2021 tot tipus
d'obres d'edificació, modificació, reparació i
enderrocaments estaran exemptes de les limitacions
temporals estivals relatives a la temporada turística que
estiguin vigents en qualsevol normativa autonòmica, insular
o municipal. Els ajuntaments poden prorrogar de forma
motivada aquesta exempció, en funció de les circumstàncies
concurrents, sense necessitat de modificar la normativa
municipal."

Disposició final quarta
Modificació del Decret 36/2019, de 10 de maig, pel qual es
regulen els habitatges desocupats, el Registre d’habitatges
desocupats de grans tenidors i el procediment de cessió
obligatòria per part dels grans tenidors

1. Es modifica l’apartat 1 de article 17 del Decret 36/2019
esmentat, que queda redactat en els termes següents:

"1. S’ha de garantir, en tot cas, una compensació justa als
grans tenidors pels habitatges desocupats que se cedeixin a
l’IBAVI, que ha de fixar, en cas de discrepàncies respecte
al preu just de la cessió, el Jurat de Cessió d’Habitatges
Desocupats, d’acord amb la normativa estatal i autonòmica
que hi sigui aplicable."

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 24 del Decret 36/2019
esmentat, que queda redactat en els termes següents:

"1. El conseller de Mobilitat i Habitatge ha de fer, amb
audiència prèvia als col·legis oficials d’advocats,
d’arquitectes i d’aparelladors, d’arquitectes tècnics i
d’enginyers d’edificació de les Illes Balears, una proposta
motivada al Consell de Govern del nomenament dels
membres del Jurat de Cessió d’Habitatges Desocupats.
Integren el Jurat els membres següents:

a) Un president o presidenta: una persona titulada en
dret, arquitectura, arquitectura tècnica o aparellador o
aparelladora, de reconegut prestigi i amb més de deu anys
d’experiència professional acreditada en el sector públic o
privat o en exercici lliure de la professió.

b) Vocals:
i. Un advocat o advocada de la Direcció de l’Advocacia
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
ii. Dos tècnics facultatius superiors al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma, experts
acreditats en matèria de valoracions immobiliàries, que
han de ser els ponents.
iii. Un o una professional lliure col·legiat, amb
experiència acreditada en matèria de valoracions
immobiliàries, membre del col·legi oficial d’arquitectes
o d’algun dels col·legis oficials d’aparelladors,
arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Mallorca,
Menorca o Eivissa i Formentera.

c) Un secretari o secretària: ha d’actuar com a secretari
o secretària un funcionari o funcionària, titulat en dret,
adscrit a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, designat
pel seu titular, amb veu però sense vot."
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3. Les modificacions que contenen els apartats anteriors
d’aquesta disposició final poden ser alterades mitjançant un
decret del Consell de Govern.

Disposició final cinquena
Modificació del Decret 22/1989, de 22 de febrer, regulador
de la creació de paper fiança, de l’obligació de constituir
fiances d’arrendament i de la inspecció d’aquestes fiances

1. Es modifica l’article 5 del Decret 22/1989 esmentat, que
queda redactat en els termes següents:

"En els casos d’empreses subministradores de fluid
elèctric, aigua, gas o altres d’anàlegs, qualsevol que sigui el
nombre d’abonats que tenguin i la importància dels nuclis
de població on radiquin els seus diferents centres, el dipòsit
de la fiança es podrà fer mitjançant la imposició directa,
davant l’ens al qual la Comunitat Autònoma hagi atribuït o
atribueixi la gestió del 90 % del volum total de les fiances
que tengui en el seu poder i les que successivament es
constitueixin, del qual l’empresa es reservarà el 10 %
restant per a la devolució de les fiances que aïlladament se
li exigeixin i per liquidar les responsabilitats a què aquelles
estan subjectes.

Es poden acollir també a aquest règim concertat els
propietaris de finques urbanes les fiances de les quals
suposin un volum superior a 3.000,00 euros, els quals han
d’imposar directament el 90 % del valor global de les
fiances de cada finca, han d’especificar clarament a quina
correspon i s’han de reservar el 10 % restant per atendre les
devolucions o liquidacions possibles.

Les empreses o els propietaris que es trobin concertats
per aquest sistema no podran demanar la devolució parcial
del dipòsit constituït fins que no se n’hagi fet la liquidació
anual."

2. Es modifica l’article 6 del Decret 22/1989 esmentat, que
queda redactat en els termes següents:

"Perquè aquesta modalitat pugui utilitzar-se, és
necessari sol·licitar-ho a l’IBAVI o a l’ens que en tengui
atribuïda la gestió per mitjà d’una instància juntament amb
la documentació en què s’acreditin els requisits que s’han
esmentat i una declaració en la qual expressament
l’autoritzi a dur a terme totes les comprovacions que
consideri convenients sobre la quantia i el nombre de
fiances constituïdes.

L’IBAVI o l’organisme al qual se n’hagi atribuït o se
n’atribueixi la gestió pot concedir o denegar lliurement la
petició, ateses la garantia que l’empresa i els particulars
ofereixin i les condicions particulars que hi concorrin.

En tot cas, la sol·licitud és obligatòria per a les
empreses que tenguin un volum de fiances superior a
60.000,00 euros."

3. Es modifica l’article 7 del Decret 22/1989 esmentat, que
queda redactat en els termes següents:

"Durant el mes de gener de cada any natural, les
empreses i particulars que es trobin acollits al règim de

concert han de formular davant l’IBAVI o l’organisme o
ens al qual se n’hagi atribuït o se n’atribueixi la gestió un
estat demostratiu de les fiances constituïdes durant l’any
anterior, de les retornades i del saldo, i hi han d’adjuntar les
relacions nominals d’unes i d’altres.

Si el saldo resultant representa un excés de les fiances
constituïdes sobre les retornades, se n’ha de fer l’ingrés del
90 % corresponent. En cas contrari, s’ha de fer el lliurament
de l’import."

4. Es modifica l’article 8 del Decret 22/1989 esmentat, que
queda redactat en els termes següents:

"El saldo dels comptes del dipòsit de la fiança ha
d’assolir com a mínim el 20 % dels comptes que
reflecteixin les fiances dipositades.

L’ens competent ha de destinar l’import del saldo no
disposat a la devolució de les fiances vençudes i als saldos
negatius dels concerts."

5. Les modificacions que contenen els apartats anteriors
d’aquesta disposició final poden ser alterades mitjançant un
decret del Consell de Govern.

Disposició final sisena
Desplegament normatiu

S’autoritza el Consell de Govern de les Illes Balears perquè
dicti totes les disposicions reglamentàries que siguin
necessàries per desplegar aquest Decret llei, i també el
conseller de Mobilitat i Habitatge per dictar les ordres de
desplegament que s’hi preveuen.

Disposició final setena
Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 3 de maig de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas
La presidenta 
Per suplència (art. 7 Llei 1/2019, de 31 de gener, del

Govern de les Illes Balears), la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de juny de 2021, admet a tràmit les mocions següents.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 5418/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern de les Illes Balears en
relació amb la pesca d'arrossegament, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 4772/21.

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.
4772/21, relativa a política general del Govern en relació amb
la pesca d'arrossegament de les Illes Balears, la moció següent.

1. De conformitat amb els articles 9 i 10 del Reglament (UE)
núm. 1380/2013, els plans pluriennals han d'adoptar-se sobre
la base de dictàmens científics, tècnics i econòmics, per això 
el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a la
paralització de l'execució de l'Orde APA/423/2020 del pla de
pesca de demersals a la Mediterrània que s'hagin fet els estudis
necessaris que demostrin l'existència actualment de
sobreexplotació pesquera per part de la flota de les Illes
Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar en un termini màxim de 3 mesos un estudi
socioeconòmic i científic que avaluï correctament els estocs de
les Illes Balears i de l'impacte que tindrà sobre la flota pesquera
d'arrossegament de les Illes Balears la implantació del
Reglament de la UE 2019/1022.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a sol·licitar a la reinterpretació del Reglament de la UE
2019/1022 perquè s'estudiï un pla de gestió alternatiu que
permeti la supervivència de la flota pesquera professional de
pesca d'arrossegament de les Illes Balears al mateix temps que
la seva sostenibilitat i la dels recursos pesquers.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
establir un mínim de 180 dies de sortides per a les barques
d'arrossegament a l'any així com a eliminar la distinció entre
costanera i profunditat.

5. Atès que l'àmbit geogràfic del pla ha de basar-se en la
distribució geogràfica de les poblacions, segons el mateix
reglament, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a exigir al Govern de l'Estat que reclami davant
la Unió Europea que la flota de pesca d'arrossegament de la
zona geogràfica de les Illes Balears no es compari amb la de
països com França i Itàlia quant a hores d'esforç pesquer.

6. El Parlament de les Illes Balears rebutja la manera d'actuar
del Comissari de Pesca de la Unió Europea, Sr. Virginijus
Sinkevicius, per la seva insensibilitat i els seus comentaris
despectius relatius a la pesca d'arrossegament de la
Mediterrània.

Palma, a 2 de juny de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Antonio Costa i Costa

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de juny de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 5273/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions de
manteniment i control al torrent de Cala Galdana de
Menorca "per evitar males olors aquest estiu".

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 de manteniment i control ha fet la
Conselleria de Medi Ambient al torrent de Cala Galdana de
Menorca "per evitar les males olors aquest estiu"?

Palma, a 1 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

B)
RGE núm. 5290/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
expedients de resolució de discapacitat/graus.

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.

1. Quants expedients de resolució de grau de discapacitat s'han
realitzat des del 18 de març de 2021 fins a data d'avui?

2. Quants se n'han resolt per mes (març, abril i maig)?

Palma, a 1 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 5291/21, del diputat Juan Manuel Gómerz i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
expedients de resolució de discapacitat/graus.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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1. Quantes resolucions d'expedients de grau de discapacitat
s'han realitzat des del 18 de març de 2021 fins a data d'avui?

2. Quants se n'han resolt per mes (març, abril i maig)?

Palma, a 1 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 5292/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
"Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la
ciutadania a través de les xarxes socials.

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

En relació amb les dades ofertes a la ciutadania a través de
les xarxes socials com "Estat de la vacunació":

1. Quantes publicacions s'han realitzat i fins a quina data?

2. S'ha realitzat alguna publicació, en data posterior al 18 de
maig? En cas de no haver-se realitzat, quins són els motius?

Palma, a 1 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 5293/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
"Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la
ciutadania a través de les xarxes socials, residències.

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

En relació amb les dades ofertes a la ciutadania a través de
les xarxes socials com "Estat de la vacunació", residències:

1. Quina ha estat la població diana a les residències des del 27
de desembre de 2020 fins a quina data?

2. Hi ha hagut variació de la població diana des del 27 de
desembre de 2020 fins a data d'avui? Per al cas que la resposta
sigui afirmativa, es prega detall i especificació dels
motius/justificació?

Palma, a 1 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

F)
RGE núm. 5294/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
"Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la
ciutadania a través de les xarxes socials, sanitaris de
primera línia.

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

En relació amb les dades ofertes a la ciutadania a través de
les xarxes socials com "Estat de la vacunació", sanitaris de
primera línia:

1. Quina ha estat la població diana a sanitaris de primera línia
des del 27 de desembre de 2020 fins a quina data?

2. Hi ha hagut variació de la població diana des del 27 de
desembre de 2020 fins a data d'avui? Per al cas que la resposta
sigui afirmativa, es prega detall i especificació dels
motius/justificació?

Palma, a 1 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

G)
RGE núm. 5295/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
"Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la
ciutadania a través de les xarxes socials, > 80 anys.

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

En relació amb les dades ofertes a la ciutadania a través de
les xarxes socials com "Estat de la vacunació", > 80 anys:

1. Quina ha estat la població diana a > 80 anys des del 27 de
desembre de 2020 fins a quina data?

2. Hi ha hagut variació de la població diana des del 27 de
desembre de 2020 fins a data d'avui? Per al cas que la resposta
sigui afirmativa, es prega detall i especificació dels
motius/justificació?

Palma, a 1 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)
RGE núm. 5296/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
"Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la
ciutadania a través de les xarxes socials, 70-79 anys.

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

En relació amb les dades ofertes a la ciutadania a través de
les xarxes socials com "Estat de la vacunació", 70-79 anys:

1. Quina ha estat la població diana a 70-79 anys des del 27 de
desembre de 2020 fins a quina data?

2. Hi ha hagut variació de la població diana des del 27 de
desembre de 2020 fins a data d'avui? Per al cas que la resposta
sigui afirmativa, es prega detall i especificació dels
motius/justificació?

Palma, a 1 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

I)
RGE núm. 5297/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
"Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la
ciutadania a través de les xarxes socials, altres sanitaris.

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

En relació amb les dades ofertes a la ciutadania a través de
les xarxes socials com "Estat de la vacunació", altres sanitaris:

1. Quina ha estat la població diana a altres sanitaris des del 27
de desembre de 2020 fins a quina data?

2. Hi ha hagut variació de la població diana des del 27 de
desembre de 2020 fins a data d'avui? Per al cas que la resposta
sigui afirmativa, es prega detall i especificació dels
motius/justificació?

Palma, a 1 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

J)
RGE núm. 5298/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
"Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la
ciutadania a través de les xarxes socials, grans dependents
i cuidadors.

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

En relació amb les dades ofertes a la ciutadania a través de
les xarxes socials com "Estat de la vacunació", grans
dependents i cuidadors:

1. Quina ha estat la població diana a grans dependents i
cuidadors des del 27 de desembre de 2020 fins a quina data?

2. Hi ha hagut variació de la població diana des del 27 de
desembre de 2020 fins a data d'avui? Per al cas que la resposta
sigui afirmativa, es prega detall i especificació dels
motius/justificació?

3. Del total de la població diana, quants són grans dependents
i quants cuidadors (professionals i no professionals)? 

Pregam desglossament de les dades sol·licitades en virtut del
que es demana als apartats anteriors.

4. Quants cuidadors no professionals es vinculen/han estat
vinculats a cadascun dels dependents amb cuidador no
professional? Quin és el criteri per a la vacunació dels cuidador
a l'entorn personal/professional? Quantes persones?

Palma, a 1 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

K)
RGE núm. 5299/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
"Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la
ciutadania a través de les xarxes socials, 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.

En relació amb les dades ofertes a la ciutadania a través de
les xarxes socials com "Estat de la vacunació", docents:

1. Quina ha estat la població diana a docents des del 27 de
desembre de 2020 fins a quina data?

2. Hi ha hagut variació de la població diana des del 27 de
desembre de 2020 fins a data d'avui? Per al cas que la resposta
sigui afirmativa, es prega detall i especificació dels
motius/justificació?

Palma, a 1 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

L)
RGE núm. 5300/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
"Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la
ciutadania a través de les xarxes socials, professionals
essencials.

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

En relació amb les dades ofertes a la ciutadania a través de
les xarxes socials com "Estat de la vacunació", professionals
essencials:
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1. Quina ha estat la població diana a professionals essencials
des del 27 de desembre de 2020 fins a quina data?

2. Hi ha hagut variació de la població diana des del 27 de
desembre de 2020 fins a data d'avui? Per al cas que la resposta
sigui afirmativa, es prega detall i especificació dels
motius/justificació?

Palma, a 1 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

M)
RGE núm. 5301/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
"Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la
ciutadania a través de les xarxes socials, docents i
professionals essencials.

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

En relació amb les dades ofertes a la ciutadania a través de
les xarxes socials com "Estat de la vacunació", residències:

1. Quina ha estat la població diana a docents i professionals
essencials des del 27 de desembre de 2020 fins a quina data?

2. Hi ha hagut variació de la població diana des del 27 de
desembre de 2020 fins a data d'avui? Per al cas que la resposta
sigui afirmativa, es prega detall i especificació dels
motius/justificació?

Palma, a 1 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

N)
RGE núm. 5302/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
"Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la
ciutadania a través de les xarxes socials, entre 60-69 anys.

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

En relació amb les dades ofertes a la ciutadania a través de
les xarxes socials com "Estat de la vacunació", residències:

1. Quina ha estat la població diana a entre 60-69 anys des del
27 de desembre de 2020 fins a quina data?

2. Hi ha hagut variació de la població diana des del 27 de
desembre de 2020 fins a data d'avui? Per al cas que la resposta
sigui afirmativa, es prega detall i especificació dels
motius/justificació?

Palma, a 1 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

O)
RGE núm. 5303/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
"Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la
ciutadania a través de les xarxes socials, entre 45-55 anys.

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

En relació amb les dades ofertes a la ciutadania a través de
les xarxes socials com "Estat de la vacunació", entre 45-55
anys:

1. Quina ha estat la població diana a entre 45-55 anys des del
27 de desembre de 2020 fins a quina data?

2. Hi ha hagut variació de la població diana des del 27 de
desembre de 2020 fins a data d'avui? Per al cas que la resposta
sigui afirmativa, es prega detall i especificació dels
motius/justificació?

Palma, a 1 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

P)
RGE núm. 5304/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
"Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la
ciutadania a través de les xarxes socials, entre 45-59 anys.

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

En relació amb les dades ofertes a la ciutadania a través de
les xarxes socials com "Estat de la vacunació", entre 45-59
anys:

1. Quina ha estat la població diana a entre 45-59 anys des del
27 de desembre de 2020 fins a quina data?

2. Hi ha hagut variació de la població diana des del 27 de
desembre de 2020 fins a data d'avui? Per al cas que la resposta
sigui afirmativa, es prega detall i especificació dels
motius/justificació?

Palma, a 1 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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Q)
RGE núm. 5305/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
"Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la
ciutadania a través de les xarxes socials, entre 50-59 anys.

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

En relació amb les dades ofertes a la ciutadania a través de
les xarxes socials com "Estat de la vacunació", entre 50-59
anys:

1. Quina ha estat la població diana a entre 50-59 anys des del
27 de desembre de 2020 fins a quina data?

2. Hi ha hagut variació de la població diana des del 27 de
desembre de 2020 fins a data d'avui? Per al cas que la resposta
sigui afirmativa, es prega detall i especificació dels
motius/justificació?

Palma, a 1 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

R)
RGE núm. 5306/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
"Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la
ciutadania a través de les xarxes socials, població d'alt risc -
60 anys.

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

En relació amb les dades ofertes a la ciutadania a través de
les xarxes socials com "Estat de la vacunació", població d'alt
risc - 60 anys:

1. Quina ha estat la població diana a població d'alt risc - 60
anys des del 27 de desembre de 2020 fins a quina data?

2. Hi ha hagut variació de la població diana des del 27 de
desembre de 2020 fins a data d'avui? Per al cas que la resposta
sigui afirmativa, es prega detall i especificació dels
motius/justificació?

Palma, a 1 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

S)
RGE núm. 5307/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
places de residències a les Illes Balears, públiques i
privades.

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.

1. Quin és el nombre de places de residències a les Illes
Balears?

2. Quantes places són públiques i quantes privades?

Palma, a 1 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

T)
RGE núm. 5362/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa paralització de la
promoció de 20 HPO de Santa Maria.

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

Quin és el motiu de la paralització de la promoció de 20
HPO a Santa Maria?

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

U)
RGE núm. 5363/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució
de les promocions HPO en marxa de l'IBAVI a l'illa
d'Eivissa a data 1 de juny 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.

Quin és l'estat d'execució de les promocions d'HPO en
marxa de l'IBAVI a l'illa d'Eivissa a data 1 de juny de 2021?
Feu-ne una relació de les promocions indicant l'estat d'execució
de cadascuna.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
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V)
RGE núm. 5364/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució
de les promocions HPO en marxa de l'IBAVI a l'illa de
Formentera a data 1 de juny 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.

Quin és l'estat d'execució de les promocions d'HPO en
marxa de l'IBAVI a l'illa de Formentera a data 1 de juny de
2021? Feu-ne una relació de les promocions indicant l'estat
d'execució de cadascuna.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

W)
RGE núm. 5365/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució
de les promocions HPO en marxa de l'IBAVI a l'illa de
Mallorca a data 1 de juny 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.

Quin és l'estat d'execució de les promocions d'HPO en
marxa de l'IBAVI a l'illa de Mallorca a data 1 de juny de 2021?
Feu-ne una relació de les promocions indicant l'estat d'execució
de cadascuna.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

X)
RGE núm. 5366/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució
de les promocions HPO en marxa de l'IBAVI a l'illa de
Menorca a data 1 de juny 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.

Quin és l'estat d'execució de les promocions d'HPO en
marxa de l'IBAVI a l'illa de Menorca a data 1 de juny de 2021?
Feu-ne una relació de les promocions indicant l'estat d'execució
de cadascuna.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

Y)
RGE núm. 5367/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a promocions
d'HPO a l'IBAVI paralitzades a l'illa d'Eivissa a data 1 de
juny 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.

Quines promocions d'HPO de l'IBAVI estan paralitzades a
l'illa d'Eivissa a data 1 de juny de 2021? Feu-ne una relació.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

Z)
RGE núm. 5368/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a promocions
d'HPO a l'IBAVI paralitzades a l'illa de Formentera a data
1 de juny 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.

Quines promocions d'HPO de l'IBAVI estan paralitzades a
l'illa de Formentera a data 1 de juny de 2021? Feu-ne una
relació.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AA)
RGE núm. 5369/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a promocions
d'HPO a l'IBAVI paralitzades a l'illa de Mallorca a data 1
de juny 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.

Quines promocions d'HPO de l'IBAVI estan paralitzades a
l'illa de Mallorca a data 1 de juny de 2021? Feu-ne una relació.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons



BOPIB núm. 105 -  11 de juny de 2021 6033

AB)
RGE núm. 5370/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a promocions
d'HPO a l'IBAVI paralitzades a l'illa de Menorca a data 1
de juny 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.

Quines promocions d'HPO de l'IBAVI estan paralitzades a
l'illa de Menorca a data 1 de juny de 2021? Feu-ne una relació.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AC)
RGE núm. 5371/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials
de l'IBAVI cedits a l'illa d'Eivissa a data 1 de juny 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.

Quins locals de l'IBAVI estan cedits a l'illa d'Eivissa a data
1 de juny de 2021? Feu-ne una relació indicant el local i el
municipi on es troben.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AD)
RGE núm. 5372/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials
de l'IBAVI cedits a l'illa de Formentera a data 1 de juny 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.

Quins locals de l'IBAVI estan cedits a l'illa de Formentera
a data 1 de juny de 2021? Feu-ne una relació indicant el local
i el municipi on es troben.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AE)
RGE núm. 5373/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials
de l'IBAVI cedits a l'illa de Mallorca a data 1 de juny 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.

Quins locals de l'IBAVI estan cedits a l'illa de Mallorca a
data 1 de juny de 2021? Feu-ne una relació indicant el local i
el municipi on es troben.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AF)
RGE núm. 5374/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials
de l'IBAVI cedits a l'illa de Menorca a data 1 de juny 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.

Quins locals de l'IBAVI estan cedits a l'illa de Menorca a
data 1 de juny de 2021? Feu-ne una relació indicant el local i
el municipi on es troben.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AG)
RGE núm. 5375/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials
de l'IBAVI buits a l'illa d'Eivissa a data 1 de juny 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.

Quins locals de l'IBAVI estan buits a l'illa d'Eivissa a data
1 de juny de 2021? Feu-ne una relació indicant el local i el
municipi on es troben.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
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AH)
RGE núm. 5376/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials
de l'IBAVI buits a l'illa de Formentera a data 1 de juny 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.

Quins locals de l'IBAVI estan buits a l'illa de Formentera a
data 1 de juny de 2021? Feu-ne una relació indicant el local i
el municipi on es troben.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AI)
RGE núm. 5377/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials
de l'IBAVI buits a l'illa de Mallorca a data 1 de juny 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.

Quins locals de l'IBAVI estan buits a l'illa de Mallorca a
data 1 de juny de 2021? Feu-ne una relació indicant el local i
el municipi on es troben.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AJ)
RGE núm. 5378/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials
de l'IBAVI buits a l'illa de Menorca a data 1 de juny 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.

Quins locals de l'IBAVI estan buits a l'illa de Menorca a
data 1 de juny de 2021? Feu-ne una relació indicant el local i
el municipi on es troben.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AK)
RGE núm. 5379/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials
de l'IBAVI sense acabar a l'illa d'Eivissa a data 1 de juny
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.

Quins locals de l'IBAVI estan sense acabar a l'illa d'Eivissa
a data 1 de juny de 2021? Feu-ne una relació indicant el local
i el municipi on es troben.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AL)
RGE núm. 5380/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials
de l'IBAVI sense acabar a l'illa de Formentera a data 1 de
juny 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.

Quins locals de l'IBAVI estan sense acabar a l'illa de
Formentera a data 1 de juny de 2021? Feu-ne una relació
indicant el local i el municipi on es troben.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AM)
RGE núm. 5381/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials
de l'IBAVI sense acabar a l'illa de Mallorca a data 1 de
juny 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.

Quins locals de l'IBAVI estan sense acabar a l'illa de
Mallorca a data 1 de juny de 2021? Feu-ne una relació indicant
el local i el municipi on es troben.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
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AN)
RGE núm. 5382/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials
de l'IBAVI sense acabar a l'illa de Menorca a data 1 de
juny 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.

Quins locals de l'IBAVI estan sense acabar a l'illa de
Menorca a data 1 de juny de 2021? Feu-ne una relació indicant
el local i el municipi on es troben.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AO)
RGE núm. 5383/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment en
els edificis de l'IBAVI de l'illa d'Eivissa durant els anys
2019, 2020 i 2021.

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

Quines feines de manteniment s'han dut a terme en els
edificis de l'IBAVI de l'illa d'Eivissa durant els anys 2019,
2020 i 2021? Feu-ne la relació indicant la promoció de què es
tracti.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AP)
RGE núm. 5384/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment en
els edificis de l'IBAVI de l'illa de Formentera durant els
anys 2019, 2020 i 2021.

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

Quines feines de manteniment s'han dut a terme en els
edificis de l'IBAVI de l'illa de Formentera durant els anys
2019, 2020 i 2021? Feu-ne la relació indicant la promoció de
què es tracti.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AQ)
RGE núm. 5385/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment en
els edificis de l'IBAVI de l'illa de Mallorca durant els anys
2019, 2020 i 2021.

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

Quines feines de manteniment s'han dut a terme en els
edificis de l'IBAVI de l'illa de Mallorca durant els anys 2019,
2020 i 2021? Feu-ne la relació indicant la promoció de què es
tracti.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AR)
RGE núm. 5386/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment en
els edificis de l'IBAVI de l'illa de Menorca durant els anys
2019, 2020 i 2021.

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

Quines feines de manteniment s'han dut a terme en els
edificis de l'IBAVI de l'illa de Menorca durant els anys 2019,
2020 i 2021? Feu-ne la relació indicant la promoció de què es
tracti.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AS)
RGE núm. 5387/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció de
l'IBAVI (HPO) que estigui immersa en algun litigi jurídic.

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.

Hi ha a dia d'avui alguna promoció de l'IBAVI (HPO) que
estigui immersa en algun litigi jurídic? En cas afirmatiu,
relacionau els motius. Feu-ne una relació de les promocions
indicant l'estat d'execució de cadascuna.

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
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AT)
RGE núm. 5392/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a projectes de reutilització d'aigües depurades.

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

Quantes són les balses juntament amb xarxa de
subministrament d'aigües depurades que s'han implantat a les
Illes Balears i que es troben en funcionament en l'actualitat?

Palma, a 3 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

AU)
RGE núm. 5393/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a projectes de reutilització d'aigües depurades.

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 ha estat el cost d'execució de cadascuna d'aquestes
instal·lacions i quin percentatge de fons europeus ha rebut
cadascuna?

Palma, a 3 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

AV)
RGE núm. 5394/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a projectes de reutilització d'aigües depurades.

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.

Respecte de la qualitat de l'aigua, totes les balses contenen
aigua apta per al reg agrícola?

Palma, a 3 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

AW)
RGE núm. 5395/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a projectes de reutilització d'aigües depurades.

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.

Actualment, assumeixen totes les comunitats de regants els
cots de manteniment o és TRAGSA qui els assumeix?

Palma, a 3 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

AX)
RGE núm. 5396/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a projectes de reutilització d'aigües depurades.

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 metres cúbics d'aigua foren usats el 2020 per
cadascuna de les comunitats de regants?

Palma, a 3 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

AY)
RGE núm. 5397/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla estratègic per al sector ramader de Balears (1).

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

El 28 de novembre de 2019 la Comissió d’Economia
aprovà, per unanimitat, a proposta del Grup Parlamentari
Popular, instar el Govern de les Illes Balears a redactar el Pla
estratègic per al sector ramader de Balears, per donar viabilitat
a les explotacions ramaderes de les Balears. I el Consell de
Govern acordà, el 7 de febrer de 2020, autoritzar la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació a redactar aquest pla amb
termini d’aplicació del 2020 al 2023.

En quina fase d’execució es troba actualment el Pla
estratègic per al sector ramader de Balears?

Palma, a 3 de juny de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AZ)
RGE núm. 5398/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla estratègic per al sector ramader de Balears (2).

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.

El 28 de novembre de 2019 la Comissió d’Economia
aprovà, per unanimitat, a proposta del Grup Parlamentari
Popular, instar el Govern de les Illes Balears a redactar el Pla
estratègic per al sector ramader de Balears, per donar viabilitat
a les explotacions ramaderes de les Balears. I el Consell de
Govern acordà, el 7 de febrer de 2020, autoritzar la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació a redactar aquest pla amb
termini d’aplicació del 2020 al 2023.

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria
d'Agricultura del Pla estratègic per al sector ramader de
Balears?

Palma, a 3 de juny de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

BA)
RGE núm. 5399/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla estratègic per al sector ramader de Balears (3).

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

El 28 de novembre de 2019 la Comissió d’Economia
aprovà, per unanimitat, a proposta del Grup Parlamentari
Popular, instar el Govern de les Illes Balears a redactar el Pla
estratègic per al sector ramader de Balears, per donar viabilitat
a les explotacions ramaderes de les Balears. I el Consell de
Govern acordà, el 7 de febrer de 2020, autoritzar la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació a redactar aquest pla amb
termini d’aplicació del 2020 al 2023.

Quines fases ha complert la Conselleria d'Agricultura el Pla
estratègic per al sector ramader de Balears segons el calendari
que presentà el director general d'Agricultura a la Comissió
d'Economia del Parlament?

Palma, a 3 de juny de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

BB)
RGE núm. 5400/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla estratègic per al sector ramader de Balears (4).

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

El 28 de novembre de 2019 la Comissió d’Economia
aprovà, per unanimitat, a proposta del Grup Parlamentari
Popular, instar el Govern de les Illes Balears a redactar el Pla
estratègic per al sector ramader de Balears, per donar viabilitat

a les explotacions ramaderes de les Balears. I el Consell de
Govern acordà, el 7 de febrer de 2020, autoritzar la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació a redactar aquest pla amb
termini d’aplicació del 2020 al 2023.

A què ha destinat la Conselleria d'Agricultura els 300.000
euros que, via esmena del Partit Popular, es van incorporar als
pressuposts generals de la CAIB de 2020 per a l'execució i el
desenvolupament del Pla estratègic per al sector ramader de
Balears?

Palma, a 3 de juny de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

BC)
RGE núm. 5401/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla estratègic per al sector ramader de Balears (5).

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

El 28 de novembre de 2019 la Comissió d’Economia
aprovà, per unanimitat, a proposta del Grup Parlamentari
Popular, instar el Govern de les Illes Balears a redactar el Pla
estratègic per al sector ramader de Balears, per donar viabilitat
a les explotacions ramaderes de les Balears. I el Consell de
Govern acordà, el 7 de febrer de 2020, autoritzar la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació a redactar aquest pla amb
termini d’aplicació del 2020 al 2023.

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria
d'Agricultura per evitar el tancament de les explotacions
ramaderes de Balears?

Palma, a 3 de juny de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

BD)
RGE núm. 5402/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subministrament elèctric de Menorca (1).

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

La Planificació de la “Red de Transporte de Electricidad
2021-2026”, redactat pel Ministeri per a la Transició
Ecològica, no inclou el segon enllaç submarí
Mallorca-Menorca, fet que posa en perill el subministrament
elèctric de Menorca i la seguretat energètica de l’illa de
Menorca.

Quines actuacions durà a terme el Govern de les Illes
Balears davant la decisió d’ajornar la instal·lació del segon
enllaç submarí Mallorca-Menorca?
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Palma, a 3 de juny de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

BE)
RGE núm. 5403/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subministrament elèctric de Menorca (2).

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

La Planificació de la “Red de Transporte de Electricidad
2021-2026”, redactat pel Ministeri per a la Transició
Ecològica, no inclou el segon enllaç submarí
Mallorca-Menorca, fet que posa en perill el subministrament
elèctric de Menorca i la seguretat energètica de l’illa de
Menorca.

Quines gestions i iniciatives realitzarà el Govern de les Illes
Balears si és rebutjada l'al·legació presentada per instal·lar el
segon enllaç submarí Mallorca-Menorca?

Palma, a 3 de juny de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

BF)
RGE núm. 5404/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subministrament elèctric de Menorca (3).

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

La Planificació de la “Red de Transporte de Electricidad
2021-2026”, redactat pel Ministeri per a la Transició
Ecològica, no inclou el segon enllaç submarí
Mallorca-Menorca, fet que posa en perill el subministrament
elèctric de Menorca i la seguretat energètica de l’illa de
Menorca.

Accepta el Govern de les Illes Balears que amb la
instal·lació d’unes bateries, tal com preveu la Planificació de la
Red de Transporte de Electricidad 2021-2016, es garanteix el
subministrament elèctric de Menorca i la seguretat energètica
de l’illa?

Palma, a 3 de juny de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

BG)
RGE núm. 5405/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subministrament elèctric de Menorca (4).

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

La Planificació de la “Red de Transporte de Electricidad
2021-2026”, redactat pel Ministeri per a la Transició
Ecològica, no inclou el segon enllaç submarí
Mallorca-Menorca, fet que posa en perill el subministrament
elèctric de Menorca i la seguretat energètica de l’illa de
Menorca.

Sap el Govern de les Illes Balears en què consisteix la
instal·lació d'aquestes bateries, el seu pressupost, quan
s'instal·laran i entraran en servei i on s'ubicaran?

Palma, a 3 de juny de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

BH)
RGE núm. 5406/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de pacients que s'han acollit al decret de
garantia de demora sanitària.

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.

Des de l'any 2018, quants pacients s'han acollit al decret de
garantia de demora sanitària?

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

BI)
RGE núm. 5407/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a quantia que ha suposat per a la Conselleria de
Salut el decret de garantia de demora.

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.

Des de l'any 2018, quants doblers ha suposat per a la
Conselleria de Salut el decret de garantia de demora?

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
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BJ)
RGE núm. 5408/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions denegades d'acolliment al
decret de garantia de demora.

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.

Des de l'any 2018, quantes peticions d'acollir-se al decret de
garantia de demora han estat denegades?

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

BK)
RGE núm. 5409/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions i malalts acollits al decret de
garantia de demora per illes.

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

Des de l'any 2018, ens pot assenyalar per cada illa quantes
peticions i quants malalts s'han acollit al decret de garantia de
demora?

Palma, a 3 de juny de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

BL)
RGE núm. 5420/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió de la
Unitat GEDEX (Grup especialista en desactivació
d'explosius) de la Guàrdia Civil de l'illa de 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.

L'illa de Menorca compta amb una Unitat GEDEX (Grup
especialista en desactivació d'explosius) que està operativa des
dels anys vuitanta, amb demarcació a tota l'illa.

Es compon de quatre especialistes TEDAX-NRBQ (Tècnic
Especialista en Desactivació d'artefactes explosius i
incendiaris) així com qualsevol tipus d'incidències de
naturalesa NRBQ (nuclear, radiològic, biològic i químic), amb
Servei de 24h i base en l'Aeroport de Menorca.

S'ha tingut coneixement de la possibilitat que per part del
Ministeri d'Interior se suprimeixi aquesta unitat juntament amb
16 més a tota Espanya, és a dir, el tancament de 17 unitats. Les

unitats GEDEX d'Eivissa i de Mallorca sembla que no es
veurien afectades.

A Menorca tenim punts sensibles estratègics, els més
importants dels quals són l'Aeroport internacional, els Ports de
Maó i Ciutadella, així com els dipòsits de CLH de l'aeroport,
la Central elèctrica, els repetidors de Muntanya Toro, entre
altres, on es realitzen nombrosos reconeixements preventius en
aquesta mena d'instal·lacions, així com en altres punts sensibles
de l'illa.

Aquesta unitat té la missió d'atendre les alertes davant un
possible artefacte explosiu i la seva posterior
desactivació/neutralització. Així mateix realitza assessorament
i control de mesures de seguretat encaminades a la prevenció
d'atemptats terroristes.

A causa de la COVID-19 van ser requerits per a la
desinfecció de centres geriàtrics i sanitaris, donada la seva
condició d'especialistes NRBQ.

Menorca és una illa que viu del turisme i en el supòsit que
desaparegués aquesta unitat, comportaria una situació
d'inseguretat i perill atès que en cas que es produís una situació
d'alarma per l'aparició de qualsevol objecte sospitós susceptible
de contenir substància explosiva, comportaria el desallotjament
i l'acordonament de la zona fins a l'arribada dels especialistes
de Palma o de la península. És de destacar que a Balears avui
dia només hi ha un helicòpter de la Guàrdia Civil amb base en
Palma, que no és d'ús exclusiu per als TEDAX, ja que cobreix
també salvaments marítims i en major mesura de muntanya.
Aquestes circumstàncies podrien complicar i retardar l'actuació
dels TEDAX que haguessin de desplaçar-se a Menorca, cosa
que generaria una greu alarma i perill a la població, a més dels
costos econòmics en cas que es produís en temporada turística.

Si aquest desmantellament es produís, Menorca una vegada
més quedaria desproveïda d'un servei essencial i els seus
ciutadans novament discriminats per aquesta retallada del
Govern, que es considera totalment injustificada, amb un
sentiment d'abandó i desprotecció.

És important posar de relleu el baix cost del manteniment
d'aquesta unitat i el gran servei que presta a la societat.

Cal puntualitzar que a Menorca no hi ha TEDAX del Cos
Nacional de Policia.

Per tant, el diputat sotasignat formula la següent pregunta:

Té coneixement el Govern de les Illes Balears si el Govern
central té intenció de suprimir la Unitat GEDEX (Grup
especialista en desactivació d'explosius) de la Guàrdia Civil de
l'illa de Menorca?

Palma, a 4 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
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BM)
RGE núm. 5425/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes de millora d'establiments turístics sol·licitats en
virtut del que preveu la Llei 2/2020, a dia 7 de juny de 2021.

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

Quants projectes de millora d'establiments turístics s'han
sol·licitat en virtut del que preveu la Llei 2/2020, a dia 7 de
juny de 2021?

Palma, 7 de juny de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BN)
RGE núm. 5426/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes de canvi de reconversió i canvi d'ús establiments
d'allotjament turístic i edificacions amb usos no residencials
sol·licitats en virtut del que preveu la Llei 2/2020, a dia 7 de
juny de 2021.

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

Quants projectes de canvi de reconversió i canvi d'ús
d'establiments d'allotjament turístic i edificacions amb usos no
residencials s'han sol·licitat en virtut del que preveu la Llei
2/2020, a dia 7 de juny de 2021?

Palma, 7 de juny de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BO)
RGE núm. 5427/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a punts de recàrrega instal·lats a les Illes Balears en virtut
del que preveu la Llei 2/2020, a dia 7 de juny de 2021.

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

Quants punts de recàrrega s'han instal·lat a les Illes Balears
en virtut del que preveu la Llei 2/2020, a dia 7 de juny de 2021,
d'acord amb el que preveu el seu article 7 d'incentius per a la
millora dels establiments turístics, en el qual s'estableix que els
establiments hotelers que disposin d'aparcament per a ús
exclusiu de clients han d'habilitar un mínim d'un 50% de places
amb punts de recàrrega per a vehicles elèctrics? On s'han
instal·lat? Quants punts de recàrrega a cadascun?

Palma, 7 de juny de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BP)
RGE núm. 5428/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a punts de recàrrega instal·lats a les Illes Balears en virtut
del que preveu la Llei 2/2020, a dia 7 de juny de 2021.

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

D'acord amb el que preveu l'article 7 de la Llei 2/2020, en
relació amb els incentius per a la millora dels establiments
turístics, s'estableix que els establiments hotelers que disposin
d'aparcament per a ús exclusiu de clients han d'habilitar un
mínim d'un 50% de places amb punts de recàrrega per a
vehicles elèctrics. Quants punts s'han sol·licitat fins a dia 7 de
juny de 2021?, on?, quants punts de recàrrega a cadascun?

Palma, 7 de juny de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BQ)
RGE núm. 5441/21, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a nombre de sol·licituds
d'autorització dels municipis de les Illes balears per al
subministrament de gas natural que hi ha pendents de
resolució.

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

Quantes sol·licituds d'autorització dels municipis de les
Illes balears per al subministrament de gas natural hi ha
pendents de resolució?

Palma, 7 de juny de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

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 9 de juny de 2021, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 5429/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
valoració de la sentència del Tribunal Suprem.

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, com valora la sentència del Tribunal
Suprem que ha anul·lat les restriccions imposades pel seu
govern?

Palma, a 7 de juny de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

B)
RGE núm. 5430/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a actuacions per evitar l'enfonsament de la pesca
balear.

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

Sra. de la Concha, quines actuacions durà a terme per evitar
l'enfonsament de la pesca balear?

Palma, a 7 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

C)
RGE núm. 5431/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
"Pla B" del Govern per a la reactivació turística davant la
decisió del Regne Unit de deixar les Illes Balears fora de la
llista verda.

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, quin és el "pla B" del Govern per a la
reactivació turística davant la decisió del Regne Unit de deixar
Balears fora de la seva llista verda de destinacions segures per
als britànics?

Palma, a 7 de juny de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

D)
RGE núm. 5435/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència del
Tribunal Suprem en relació amb les restriccions imposades
als ciutadans de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula 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 la sentència del
Tribunal Suprem en relació amb les restriccions que vostè
imposà als ciutadans de les Illes Balears?

Palma, a 7 de juny de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

E)
RGE núm. 5436/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manteniment de les Illes balears fora de la zona verda de
viatges segurs a la revisió de la situació epidemiològica que
ha fet el regne Unit recentment.

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

Quina valoració fa el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball que el Regne Unit mantingui en el semàfor
ambre les Illes Balears, fora de la zona verda de viatges segurs,
en la revisió de la situació epidemiològica realitzada
recentment?

Palma, a 7 de juny de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de juny de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

F)
RGE núm. 5465/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a avaluació d'impacte
ambiental ocasionat pel transport marítim sobre el parc
natural de Ses Salines.

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

Amb quin termini i de quina forma es durà a terme
l'avaluació d'impacte ambiental ocasionat pel transport marítim
entre Eivissa i Formentera sobre el parc natural de Ses Salines?

Palma, a 8 de juny de 2021
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

G)
RGE núm. 5472/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes
estratègics per a la recuperació i la transformació
econòmica (PERTE) 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, 8 de juny de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

H)
RGE núm. 5474/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
dades econòmiques i socials de Balears.

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

Sra. Armengol: davant les dades econòmiques i socials de
Balears, pensa rectificar les seves polítiques?

Palma, 9 de juny de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

I)
RGE núm. 5475/21, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a vacunació d'empleats de grans empreses.

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

Sra. Gómez, per què no permet el Govern que les grans
empreses vacunin els seus empleats com ja fan altres
comunitats autònomes?

Palma, 9 de juny de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

J)
RGE núm. 5476/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a "okupació il·legal".

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

Sra. Presidenta, considera que la persona privada de la seva
propietat per una "okupació" il·legal hauria de recuperar
l'immoble immediatament entre 24 i 48 hores?

Palma, 9 de juny de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

K)
RGE núm. 5479/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a avançament de les rebaixes.

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. Yllanes, quina protecció fa el Govern dels comerços que
en temps de pandèmia es veuen obligats a avançar les rebaixes?

Palma, 9 de juny de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

L)
RGE núm. 5480/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reinici de l'activitat del sector de l'oci nocturn.

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

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, com
valora el Govern el reinici de l'activitat del sector de l'oci
nocturn a les Illes Balears?
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Palma, 9 de juny de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

M)
RGE núm. 5481/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
consensos per a l'aprovació de la Llei d'educació 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, té el Govern voluntat d'arribar als màxims
consensos en relació amb la Llei d'educació de les Illes
Balears?

Palma, 9 de juny de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

N)
RGE núm. 5482/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a resultats de la reactivació econòmica previstos en el
Decret llei 8/2020 i la Llei 2/2020.

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

Quina valoració fa el Sr. Conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball dels resultats de la reactivació econòmica
previstos en el Decret llei 8/2020 i la Llei 2/2020?

Palma, 9 de juny de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

O)
RGE núm. 5483/21, 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, 9 de juny de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

P)
RGE núm. 5484/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de
la Llei de coordinació de policies locals.

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

Considera el Govern que la darrera modificació de la Llei
de coordinació de policies locals dóna resposta a les necessitats
d'aquest col·lectiu?

Palma, 9 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

Q)
RGE núm. 5485/21, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació del sector audiovisual de les Illes Balears.

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

Quina valoració fa el Govern de les declaracions fetes pel
sector audiovisual de les Illes Balears en relació amb la situació
que pateix?

Palma, 9 de juny de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

R)
RGE núm. 5486/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació dels apartaments Don Pepe a l'illa d'Eivissa.

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 de Mobilitat i Habitatge, quina opinió li
mereix la situació actual dels apartaments Don Pepe?

Palma, 9 de juny de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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S)
RGE núm. 5487/21, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
prohibició de la venda de vehicles diesel el 2025.

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. Yllanes, continua vostè afirmant, a dia d'avui, que
prohibiran la venda de vehicles diesel el 2025?

Palma, 9 de juny de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

T)
RGE núm. 5488/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incompliment per part del Servei de Salut dels acords de
contractació amb els treballadors.

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 quin motiu incompleix el Servei de Salut els acords de
contractació amb els treballadors?

Palma, 9 de juny de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

U)
RGE núm. 5489/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
turisme d'excessos.

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

Què ha fet el conseller de Turisme per evitar el turisme
d'excessos?

Palma, 9 de juny de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

V)
RGE núm. 5490/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
econòmica a les Illes Balears.

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

Sra. Armengol, com valora la situació econòmica a les Illes
Balears?

Palma, 9 de juny de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

W)
RGE núm. 5495/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
certificat COVID.

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

Sra. Gómez, pot garantir que la gestió dels tràmits per a
l'obtenció i la posterior utilització de certificats COVID es farà
a la nostra comunitat autònoma en la forma en què ha estat
anunciada?

Palma, 9 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de juny de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 5267/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi-
Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a accés
universal a les vacunes contra la COVID-19.

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, MÉS per Mallorca,
El Pi-proposta per les Illes Balears i Mixt presenten la
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proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant el
Ple.

Estem enmig de la crisi de salut pública global més greu de
la història recent. Ja hem perdut més de 2,6 milions de vides en
tot el món. Els sistemes nacionals de salut estan prop del
col·lapse, economies senceres estan doblegades i el mitjà de
vida de milions de persones es veu seriosament compromès.

Les noves variants de la COVID-19 demostren que no
vencerem el virus fins que el derrotem a tot arreu. Les vacunes,
juntament amb la tecnologia diagnòstica i els mitjans de
tractament són el nostre principal instrument per fer front a la
problemàtica. Tenim la responsabilitat de fer que arribin a tots
els racons del món on siguin necessàries.

No obstant això, ens trobem davant una realitat que ha de
ser abordada des de la solidaritat, amb urgència: segons el
col·lectiu The People Vaccine, el ritme de vacunació dels
països enriquits és d’una dosi per segon mentre que gairebé no
han arribat dosis a aquells empobrits.

A més de l’augment en la fabricació, d’aquesta realitat es
desprèn la necessitat de compartir de forma àmplia el
coneixement, les dades, els recursos i la propietat intel·lectual,
especialment amb els països empobrits, això és, requereix
replantejar-nos el model d’I+D actual per caminar cap a un més
just, implicant tots els recursos possibles, en totes les
dimensions: econòmiques, polítiques i socials; per col·locar la
salut com un bé comú global.

Per tant, compartim l’actual posicionament de director
general de l’Organització Mundial de la Salut, de més de cent
governs nacionals, de centenars d’organitzacions de la societat
civil i sindicats: ens unim a ells per instar la Comissió Europea
i els estats membres de la UE perquè donin suport a l’exempció
temporal i puntual de les patents, regulades en les normatives
dels Acords sobre els Aspectes dels Drets de Propietat
Intel·lectual relacionats amb el Comerç (ADPIC) de
l’Organització Mundial de Comerç (OMC). En cas que aquesta
acceptés l’exempció impulsada per Sud-àfrica i l’Índia, es
facilitaria la possibilitat de compartir la propietat intel·lectual
i el coneixement, oferint llibertat d’operar als governs i
permetent una veritable cooperació que contribuís de manera
real a la disponibilitat, l'accessibilitat i l'assequibilitat de les
vacunes per a la COVID-19 a les regions a les quals se’ls està
impedint de manera deliberada.

Les nostres societats segueixen a dia d’avui pagant un alt
preu en vides a causa de la pandèmia.

Està en la voluntat de totes i tots treballar conjuntament per
assegurar que la vacunació arribi el més ràpid possible a tota la
població mundial i per a això ens urgeix cooperar i contribuir
a cada institució des de la seva competència a eliminar tots els
obstacles que ho estan impedint.

Per tot això, els grups sotasignants presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a cooperar a escala mundial i a eliminar els possibles obstacles
que impedeixin garantir que les vacunes es desenvolupin i es

fabriquin a bastament i es distribueixin a temps i de manera
justa a tot el món. Això abasta prestar assistència tècnica i
econòmica a altres estats, col·laborar en mecanismes establerts
per l’OMS per compartir ciència i recursos COVID-19, com
ara el Covid Technologies Access Pool (C-TAP) o
l’Accelerador de l’Accés a les Eines contra la COVID-19
(ACT-A) i el seu pilar per al repartiment equitatiu de vacunes
entre països (COVAX).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a assegurar que els drets de propietat intel·lectual no
impedeixen a cap país ni regió garantir el dret a la salut. Això
inclou acordar una exempció temporal i puntual de determinats
aspectes de l’acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat
Intel·lectual relacionats amb el Comerç (ADPIC) per a la
producció de productes sanitaris contra la COVID-19.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a comunicar aquest acord a la Presidència del Govern
d’Espanya, a la Conselleria de Salut de les Illes Balears i a les
entitats Amnistia Internacional Illes Balears, Medicusmundi
Mediterrània, Metges del Mon a Balears i Oxfam Intermón.

Palma, a 27 de maig de 2021
Els diputats
Carles Bona i Casas
Cristina Mayor i Abad
Patrícia Font i Marbán
Sílvia Tur i Ribas
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Gabriel Company i Bauzá
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
Catalina Pons i Salom
Josep Castells i Baró

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de juny de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 5265/21 (complementada amb l'escrit RGE

núm. 5278/21), dels Grups Parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca,
VOX-Actua Baleares, El Pi-proposta per les Illes Balears i
Mixt, relativa a hepatitis C, davant la Comissió de Salut
(procediment d'urgència).

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

El Ministeri de Sanitat té com a objectiu eliminar les
hepatitis víriques com a problema de salut pública l'any 2030,
en línia amb l'objectiu de l'OMS. Per aconseguir aquest
objectiu, i en el marc del Pla Estratègic d'Abordatge de
l'Hepatitis C (PEAHV) i en línia amb l'Estratègia Mundial del
sector de la salut contra les hepatitis víriques 2016-2021,
s'estan duent a terme diverses accions en l'àmbit de la
prevenció, el garbellat, el diagnòstic precoç i la vinculació a les
cures. Aquesta Estratègia fixa una reducció de la incidència en
un 90%, el tractament del 80% de les persones amb infecció i
una disminució de la mortalitat d'un 65% per a l'any 2030.

Aquesta ambiciosa estratègia conjunta respon a la
disponibilitat de tècniques de diagnòstics cost efectives,
fàrmacs antivirals d'acció directa contra l'hepatitis C d'una gran
eficàcia, seguretat i tolerabilitat, i l'existència de circuits òptims
per a la vinculació d'aquests pacients a la cura oportuna. Tot
això permetria aconseguir l'objectiu d'eliminar l'hepatitis C a
Espanya i a nivell mundial.

Actualment, segons l'informe de prevalença realitzat en
2017-2018 en el marc de l'Atenció Primària, la prevalença
d'aquesta malaltia en la població general és baixa. Així, en les
persones de 20 a 80 anys la prevalença d'anticossos enfront del
virus de l'hepatitis C és de 0,85% i la prevalença d'infecció
activa de 0,22%. No obstant això, un 29,4% de les persones
amb infecció activa encara no estaven diagnosticades a finals
de 2017.

La prevenció i la detecció són, per tant, claus en l'abordatge
de la infecció. Per això, és important continuar insistint en les
campanyes de sensibilització, programes de reducció de danys,
així com en la revisió de les normes dels centres d'estètica,
tatuatges, pírcing i micropigmentació i abordatges diferenciats
per a la població general i la població vulnerable. També
resulta necessari reforçar el diagnòstic precoç mitjançant
programes de garbellat.

A Espanya, el Pla Estratègic per a l'Abordatge de l'Hepatitis
C en el Sistema Nacional de Salut se centra en la disminució de
la morbimortalitat causada pel virus de l'hepatitis C en la
població espanyola. El Pla aborda efectivament la prevenció,
el diagnòstic, el tractament i el seguiment de pacients,
mitjançant una sèrie de línies d'acció, dirigides a conèixer la
magnitud del problema i les característiques epidemiològiques
dels pacients amb aquesta infecció. Els objectius concrets
d'aquest Pla són:
• Instaurar mesures de prevenció.
• Definir els criteris científicoclínics que permetin establir

l'adequada estratègia terapèutica.
• Crear mecanismes de coordinació per a implementar

adequadament l'estratègia i fomentar l'avanç en el
coneixement de la prevenció, diagnòstic.

La comunitat autònoma de les Illes Balears, per part seva,
està compromesa amb els objectius marcats, i ja s'han realitzat
algunes accions en aquest àmbit. Exemple d'això és la
implantació del diagnòstic en un sol pas al juny 2019. A més,
s'estan duent a terme altres iniciatives a nivell personal a càrrec
dels hepatòlegs dels diferents hospitals del Servei de Salut de

les Illes Balears com la revisió de bases de dades per a detectar
pacients perduts o la formació a professionals d'altres àrees
d'especialització per a posar en marxa protocols de garbellat en
determinades poblacions. A més, s'estan tractant d'establir
circuits personalitzats per a la derivació de pacients amb
addiccions.

D'altra banda, s'està posant en marxa el projecte “Hep C
Free Balears” un estudi dirigit a garbellar i vincular la cura de
l'hepatitis C a persones usuàries de drogues que són ateses en
centres d'atenció a les addiccions, governamentals i no
governamentals, una unitat mòbil de metadona i una presó.
Aquest estudi està dirigit a accelerar l'eliminació de l'hepatitis
C en aquests pacients, especialment vulnerables, canviant el
model assistencial actual: diagnòstic simplificat, telemedicina
i dispensació delegada.

No obstant això, encara que en aquests moments es disposa
de tractaments accessibles i suficients per a tractar als pacients
diagnosticats, existeix un elevat nombre de persones que no
poden accedir als mateixos per no conèixer la seva situació
diagnòstica.

Per tant, per aconseguir l'objectiu d'eliminació, és necessari
implementar estratègies que ajudin a incrementar el nombre de
diagnòstics, més enllà de la inquietud individual dels
professionals conscienciats. L'actuació coordinada
polític-sanitària resulta imprescindible per a habilitar els llits
necessaris d'un pla regional d'eliminació tenint en compte a tots
els agents implicats i passant de l'àmbit assistencial local a la
generalitat del Servei de Salut de les Illes Balears. Cal
incrementar mesures educatives i de promoció de la salut entre
la població general, reforçar el paper de l'Atenció Primària, i
millorar la identificació telemàtica de casos diagnosticats i no
tractats fins i tot d'infecció per VHC en el sistema. També
implementar programes d'identificació de nous diagnòstics i
perfils de risc que permetin una vinculació a cures més efectiva.
En l'actualitat, comunitats autònomes com Cantàbria, La Rioja,
Aragó o Catalunya, disposen d'un Pla d'eliminació de l'hepatitis
C. Per part seva, La Rioja ja ha aconseguit l'objectiu
d'eliminació, i altres comunitats com la Comunitat Valenciana
o Múrcia estan definint els seus plans d'eliminació.

En el cas de la nostra comunitat, i a diferència de les ja
assenyalades, no es disposa d'un Pla i únicament es disposa de
projectes de microeliminació posats en marxa en els diferents
hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears.

Per tot l'anteriorment exposat, els grups parlamentaris
sotasignants presentem la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a:

1. En col·laboració amb els professionals sanitaris, les
administracions públiques i la resta d'actors implicats, impulsar
l'elaboració d'un Pla Regional Balear per a l'Abordatge de
l'Hepatitis C en el Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears
d'acord amb el Pla Estratègic per a l'Abordatge de l'Hepatitis C
en el Sistema Nacional de Salut, amb l'objecte de:
1. Elaborar i impulsar campanyes informatives sobre

l'hepatitis C i les seves vies de contagi.
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2. Posar en marxa polítiques actives en la gestió de l'Hepatitis
C en tots els nivells assistencials que permetin un diagnòstic
precoç de nous casos i un accés ràpid.

3. Desenvolupar programes de garbellat i garbellat
oportunista, prestant especial atenció als grups poblacionals
de risc.

2. Crear un grup de treball multidisciplinari amb representació
dels professionals sanitaris, de les associacions de pacients, i
d'altres institucions o entitats del tercer sector implicades en la
lluita contra l'Hepatitis C, per al desenvolupament de futures
actualitzacions del Pla, així com per a la supervisió de la seva
aplicació.

3. Posar en marxa un programa de garbellat seguint les
recomanacions de l'Aliança per a l'Eliminació de les Hepatitis
Víriques a Espanya (AEHVE). El programa hauria de prestar
especial atenció als ciutadans d'entre 40 i 70 anys i a les
poblacions vulnerables o de risc.

Palma, a 31 de maig de 2021
Els diputats
Irene Triay i Fedelich
María Tania Marí i Marí
Antònia Martín i Perdiz
Juan Manuel Gómez i Gordiola
Idoia Ribas i marino
Patrícia Font i Marbán
Sílvia Tur i Ribas
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Gabriel Company i Bauzá
Alejandro López i Soria
Patrícia Guasp i Barrero
Miquel Ensenyat i Riutort
Jorge Campos i Asensi
Catalina Pons i Salom
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 5266/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a grau en imatge
mèdica i radioteràpia, 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.

A Espanya existeixen al voltant de 25.000 Tècnics
Superiors en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear i
Tècnics Superiors en Radioteràpia i Dosimetria. En 1978 el
Ministeri d'Educació mitjançant OM d'1 de setembre (BOE del
8) va establir en l'àmbit de la Formació Professional de Segon
Grau les titulacions de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic
i Tècnic Especialista en Medicina Nuclear. De la mateixa
manera, el 23 de maig (BOE 13-06-80) la titulació de Tècnic
Especialista en Radioteràpia.

Competencialment, s'inicia la seva regulació amb l'Ordre
Ministerial de 14 de juny de 1984, del Ministeri de Sanitat i

Consum, sobre competències i funcions dels tècnics
especialistes, i posteriorment per la Llei 44/2003, de 21 de
novembre de 2003, d'ordenació de les professions sanitàries
(LOPS). Així, en la disposició transitòria tercera d'aquesta llei
ja s'estableix la previsió d'adequació de les professions
sanitàries de formació professional a l'espai europeu
d'ensenyament superior.

La formació d'aquesta professió a Espanya es troba molt
allunyada de la dels seus homòlegs dels estats membres de la
Unió Europea. La normativa vigent en matèria educativa que
afecta els Tècnics Superiors en Radiodiagnòstic i Medicina
Nuclear, i de Radioteràpia els situa actualment en l'àmbit de la
formació professional de grau superior, sent regulada aquesta
figura per diversos reials decrets de l'any 2014, que estableixen
la titulació de les diferents especialitats, i per ordres de l'any
2015, que estableixen el currículum dels cicles formatius
corresponents.

Aquestes titulacions han sofert al llarg del temps, sempre en
l'àmbit de l'FP, diferents adaptacions curriculars a l'albor de les
reestructuracions que s'han anat introduint en el Sistema d'FP.
Aquestes modificacions mai no han donat resposta a les
demandes i necessitats que s'han vingut sol·licitant des de totes
les organitzacions professionals, fonamentades en els avanços
científics, tecnològics, assistencials i curriculars per a la seva
equiparació amb la dels estats de la UE.

En l'Espai Educatiu Europeu existeixen les titulacions dels
seus homòlegs professionals (per exemple, “Radiographer
Radiotherapist”) que realitzen funcions anàlogues a les dels
titulats espanyols; exigeixen una formació i un reconeixement
de grau universitari, amb una exigència de càrrega lectiva i
desenvolupament de competències també superior (180 a 240
crèdits). És a dir, de 3 a 4 anys acadèmics a temps complet, la
majoria amb 4 anys i en un grau universitari. La seva
classificació EQF (European Qualification Framework) es troba
en el Nivell 6. Espanya té 2 anys en una formació no
universitària i que no supera els 120 crèdits. El nivell EQF dels
titulats espanyols és el 5.

Això obliga als TSS espanyols que desitgen veure
reconeguda la seva titulació o exercir en un altre país europeu
a realitzar cursos o pràctiques de formació que compensin la
diferència en els programes formatius entre els països. Amb
això es perjudica la lliure circulació d'aquests professionals
dins de l'espai europeu i, a vegades, es promouen determinats
comportaments que no beneficien ningú, com, per exemple, la
matriculació d'espanyols en escoles de formació estrangeres
amb la finalitat d'aconseguir l'homologació dels seus títols.
Exemple d'això és el nombre, cada vegada més nombrós, de
Tècnics de Radiologia i Radioteràpia espanyols que acudeixen
a institucions acadèmiques universitàries de Portugal a la
recerca d'aquesta formació que Espanya no facilita.

És evident que una millora de la formació i qualificació
d'aquests professionals redundaria en la millora de la qualitat
tecnicoassistencial que reben els usuaris de la sanitat espanyola
en àrees tècniques, d'altra banda sotmeses a una accelerada
innovació i tecnificació en moltes de les seves especialitats.
Això és particularment important en tractar-se de professionals
sobre els quals recau la responsabilitat de l'ús i l'aplicació de
radiacions ionitzants sobre les persones, bé per al diagnòstic o
el tractament de les malalties, així com de la seva protecció
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radiològica. En aquest sentit és summament important tenir en
compte la DIRECTIVA 2013/56/EURATOM DE CONSELL
de 5 de desembre de 2013, que estableix normes de seguretat
per a la protecció radiològica contra els perills derivats de
l'exposició a radiacions ionitzants.

Així s’estableix a l’article 18 d’aquesta Directiva:
"Educació, informació i formació en el camp de l'exposició
mèdica:
1. Els Estats membres garantiran que els professionals
sanitaris habilitats i les persones involucrades en els
aspectes pràctics dels procediments mèdic-radiològics
tinguin una educació, informació i formació teòrica i
pràctica adequades per a les pràctiques mèdiques
radiològiques, així com la competència pertinent en matèria
de protecció radiològica.

Amb aquesta finalitat els Estats membres garantiran que
s'estableixin els programes de formació adequats i
reconeixeran els corresponents diplomes, certificats o altres
títols oficials".

L'últim informe que es coneix realitzat pel Ministeri de
Sanitat i Consum d'agost de 2006 («Informe de Síntesi: La
professió de tècnic especialista de laboratori clínic i radiologia
mèdica a Europa: Situació actual i principals tendències
d'evolució»), ja avança que en aquests anys la majoria dels
països europeus estan revisant els seus plans d'estudi per a
adaptar-los al marc educatiu de Bolonya. També és cert que en
la majoria dels països europeus existeix una titulació única per
a les dues especialitats radiològiques: imatge per al diagnòstic
(que inclou medicina nuclear) i radioteràpia.

Els Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic i
Medicina Nuclear, i de Radioteràpia i Dosimetria espanyols
porten prop de 30 anys lluitant per una millora de la seva
formació, qualificació i reconeixement acadèmic i professional,
així com per la seva homologació en l'espai europeu.

Finalment, el Congrés dels Diputats no ha estat aliè a
aquesta problemàtica, i s'han tramitat, al llarg de les VIII i IX
legislatures, diferents iniciatives parlamentàries.

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

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a impulsar el diàleg amb els sindicats i les associacions
de Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic i Medicina
Nuclear, Radioteràpia i Dosimetria, amb la finalitat d'atendre
les demandes de reconeixement acadèmic i professional
d'aquests professionals.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a elaborar un pla de reordenació de les seves actuals
titulacions orientades a les noves necessitats tecnològiques
requerides pel Sistema Nacional de Salut, a la millora de la
formació, al seu reconeixement acadèmic més apropiat i al
mutu reconeixement en l'espai europeu, prenent en consideració
la pràctica de la majoria dels països de l'espai educatiu europeu.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a considerar prioritàriament, per existir ja una clara

harmonització europea, la unificació de les especialitats
d'Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear i Radioteràpia
i Dosimetria, en una sola: GRAU EN IMATGE MÈDICA I
RADIOTERÀPIA, homologant la seva formació als estàndards
europeus.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incloure a l'esmentat pla de reordenació els
procediments i requeriments que permetin als actuals titulats la
seva requalificació acadèmica d'acord amb els nous programes
i titulacions.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a recaptar de la Comissió de Recursos Humans del
Sistema Nacional de Salut una posició respecte de l'adequació
de titulacions i plans d'estudi d'aquests professionals, així com
de la seva adaptació a la realitat tecnològica actual i futura de
les institucions sanitàries.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar els acords necessaris perquè la
Universitat de les Illes Balears implanti el Grau en Imatge
Mèdica i Radioteràpia i que, així mateix, reclami al Govern de
l'Estat en el mateix sentit.

Palma, a 28 de maig de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu suplent
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 5279/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a impacte de la regla de minimis sobre les empreses
industrials de Balears, davant la Comissió d'Economia
(procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atès que les empreses
industrials de Balears es troben en situació d’inferioritat en
veure reduïda la seva competitivitat pels sobrecostos dels
transports de mercaderies, cal agilitar les gestions per modificar
la ‘regla de minimis’ en tot allò que fa referència a les Illes
Balears.

Totes les empreses de Balears, amb especial incidència i
afectació a les industrials, es veuen afectades per l’aplicació de
l’anomenada ‘regla de minimis’, que limita a 200.000 euros la
quantitat màxima que poden rebre, durant tres anys, en
concepte de compensació dels sobrecostos del transport de
mercaderies pel fet de la insularitat.

En canvi, a Canàries, en tenir la condició de regió
ultraperifèrica, no està en vigor ni s’aplica aquesta restricció
que perjudica les empreses situades a les Illes Balears.

Balears no ha estat reconeguda com a regió ultraperifèrica,
però som una regió insular, com Canàries, i patim uns
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sobrecostos en el transport que penalitzen i situen les nostres
empreses en evident situació d’inferioritat en veure reduïda la
seva competitivitat.

Confirma aquesta penalització que, segons les respostes del
Govern de les Illes Balears a les preguntes parlamentàries sobre
aquesta qüestió, de les 340 empreses industrials beneficiàries
d’aquesta compensació, un 9 per cent resulten directament
afectades, tota vegada que els seus costos de transport han
superat els 200.000 euros durant el darrer trienni. De la
quantitat pressupostada per a aquestes ajudes, que puja a cinc
milions d’euros, només s’han abonat 3,1 milions.

El règim d’aquestes ajudes, que cobreix fins a un 60 per
cent dels costos de transport per a la importació de les matèries
primeres i un 65 per cent els costos de transport per a
l’explotació de mercaderies, està regulat per la ‘regla de
minimis’.

En setembre de 2018 el Govern de les Illes Balears anuncià
que havia obtingut “el compromís del secretari d’Estat
d’Infraestructures i Transports per establir un sistema que
garanteixi ajudes adequades al transport de mercaderies per a
les empreses industrials de Balears, de fins a un milió d’euros,
de manera que les Illes Balears, com a territori insular, puguin
quedar excloses de la regla europea de minimis".

L’eliminació del límit d’aquesta regla per a les empreses
industrials de Balears forma part del RD llei del Règim
Especial de Balears, que va ser aprovat pel Govern de Pedro
Sánchez en sessió del Consell de Ministres celebrada el febrer
de 2019.

Per tots aquests motius, i en considerar necessari el
pronunciament del Parlament de les Illes Balears sobre aquesta
qüestió, 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 agilitar les gestions per aconseguir que la
compensació al transport de mercaderies a Balears no estigui
subjecte al Reglament 1407/2013 de la Comissió Europea, tota
vegada que les limitacions de la ‘regla de minimis’ discriminen
i perjudiquen a les empreses industrials de Balears en no cobrir
de forma efectiva els sobrecostos pel fet de la insularitat.

2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
modificació del sistema de compensació del transport de
mercaderies per suprimir les restriccions en vigor que imposa,
a les empreses industrials de Balears, el Reglament 1407/2013
de la Comissió Europea, tota vegada que redueix la
competitivitat i qüestiona la viabilitat d’aquestes empreses.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a l’aplicació efectiva i el desenvolupament de les actuacions
incloses en el Règim Especial de Balears aprovat el febrer de
2019, concretament les mesures fiscals i el factor de la
insularitat, instrument financer que ha permetre reduir l’impacte
del fet de ser una regió insular.

4. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
organitzacions empresarials, Cercles d’Economia de Mallorca
i Menorca, sindicats i Cambres de Comerç de les Balears en la

seva reclamació de modificar la ‘regla de minimis’ per eliminar
la restriccions que perjudiquen les empreses industrials de
Balears.

Palma, a 27 de maig de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

D)
RGE núm. 5280/21, dels Grups Parlamentaris

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

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

Des de fa uns anys, arreu de les Illes Balears s’han anat
establint i desenvolupant la seva activitat un sector econòmic
basat en la provisió de serveis personalitzats de caire turístic i
d’atenció personal, convertint-se en intermediadors turístics,
que s’autonomenen com a “concierges de serveis”.

Aquests serveis han anat desenvolupant-se i adaptant-se a
la realitat de les diferents illes i especialitzant-se en diferents
tipologies de clients. Ara bé, a causa del concepte inicial del
servei personalitzat que ofereix aquesta figura, moltes vegades
es converteix en un proveïdor de serveis molt diversos, els
quals van des de serveis de caràcter purament immobiliari a
altres tipus de serveis de tipologia molt personal, etc., anant
més enllà de la intermediació turística i lluny dels serveis de
conserges personals o agents de servei a l’hostatge que poden
oferir els hotels o allotjaments turístics.

Aquesta figura actua i treballa sota aquest paraigües
d’indefinició i diversitat i moltes vegades realitza una activitat
que es pot considerar intrusiva respecte de la d’altres
professionals.

Per tant, no podem obviar la realitat i hem de posar negre
sobre blanc l’existència d’una activitat econòmica que, per la
seva diversitat, no està enquadrada en dins cap grup d’activitat
econòmica específic sinó que actua dins grups d’activitat
d’operació turística, (CNAE 7912) i /o de serveis personals (
CNAE 9606 ) , activitats i entreteniment ( 9623), agències de
viatges, etc., sense ser una activitat concreta.

Així doncs, s’han de donar les passes perquè es pugui
definir i identificar aquesta activitat, quines són les seves
principals funcions, quins són els requisits de capacitació i/o
titulació necessària per exercir-la i se’ls pugui establir uns
estàndards mínims de qualitat i de seguretat, per millorar la
imatge que poden transmetre i per assegurar la qualitat als
consumidors d’aquests tipus d’activitat.

A més, a causa de les principals característiques d’aquesta
activitat (pluralitat, rapidesa, volatibilitat, etc. ) moltes vegades
sols s’exerceix mitjançant comerç en línia i totalment allunyada
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de la realitat territorial, social, econòmica i laboral on es
desenvolupen els serveis que ofereix i, per tant, pot generar
situacions d’indefensió davant la qualitat dels serveis o
activitats contractats a través d’aquests agents.

Igualment, aquesta manca d’identificació específica fa que
les obligacions laborals, econòmiques o fiscals que deriven
d’aquesta activitat, moltes vegades quedin desdibuixades i/o
submergides dins d’una situació d’al·legalitat per manca de
definició o legislació aplicable i que pot repercutir
negativament a la imatge turística, econòmica o laboral de la
zona on es desenvolupa aquesta activitat.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a iniciar el procés d’identificació i concreció de l’activitat
econòmica realitzada pels anomenats “concierges de serveis”
per assignar un CNAE específic a aquesta activitat i, així,
poder-la identificar de manera clara tant a nivell econòmic, com
fiscal i laboral i poder assignar-li un tractament fiscal específic.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar per concretar les condicions mínimes i les
característiques específiques que s’han de complir per al
desenvolupament de l’activitat d’intermediació de serveis
(autoanomenats “concierge”) arreu de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar de forma conjunta i col·laborativa amb els
consells insulars per desenvolupar un registre de persones i/o
empreses que ofereixen aquest tipus de serveis i que operen en
el territori de les Illes Balears.

Palma, a 1 de juny de 2021
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

E)
RGE núm. 5391/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a ampliació de
l'àmbit del Parc Natural de Ponent o de Cala Figuera,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

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

L'article 2 de la Llei 5/2005, per a la conservació dels
espais de rellevància ambiental, estableix com a objectius de
les polítiques públiques, entre altres, la preservació de la
varietat, singularitat i bellesa dels sistemes ecològics naturals

i del paisatge, amb especial esment als endemismes de les Illes
Balears i la garantia per part dels poders públics del gaudi
públic ordenat dels espais de rellevància ambiental sempre
respectant els drets dels propietaris i altres titulars de drets.

En aquests moments la Conselleria de Medi Ambient té en
cartera la creació de l'anomenat Parc Natural de Ponent o de
Cala Figuera. L'Ajuntament de Calvià ha fet una proposta
d'àmbit d'aquest futur parc amb una àrea de 7,81 km2.

Resulta evident que aquest parc tendria una posició
estratègica molt rellevant per a les Illes Balears, ja que seria
dels més pròxims a la zona més densament poblada de les Illes
Balears. En aquest sentit, hi ha àrees molt pròximes a l'àmbit
plantejat per l'Ajuntament de Calvià que podrien ser uns
terrenys totalment adients per formar part d'aquest parc,
protegint i posant en valor espais amb un indubtable interès,
ens referim per exemple a la finca de Son Quint i a la finca
Bunyolí, finques que consideram que seria molt positiu que
fossin adquirides pels poders públics com a part d'un gran
pulmó verd de la conurbació urbana de Palma i Calvià. En
aquest sentit, cal recordar que el Ple del Consell de Mallorca a
la sessió de 10-01-2019 va acordar instar el Govern de les Illes
Balears l'adquisició de la finca de Son Quint.

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 analitzar i mirar d'incloure dins el futur Parc
Natural de Ponent o de Cala Figuera la totalitat o la major part
de grans finques de la serra de Na Burguesa, com Son Quint o
Bunyolí.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir les negociacions i a tramitar els
procediments que corresponguin per mirar d'adquirir o
conveniar en custòdia del territori la totalitat o la major part de
grans finques de Na Burguesa, com Son Quint o Bunyolí,
d'innegable valor estratègic tant des d'un punt de vista territorial
com ambiental.

Palma, a 1 de juny de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

F)
RGE núm. 5410/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a educació primària
sense mascaretes, 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 El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

L'OMS i el Fons de Nacions Unides per a la Infància
(UNICEF) NO recomanen en general l'ús de mascaretes entre
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els menors de 6 i 11 anys, i el desaconsellen expressament en
el cas dels menors de 5 anys.

Totes dues agències argumenten que les mascaretes poden
interferir significativament en el procés d'aprenentatge i tenir
un impacte negatiu en les activitats escolars crítiques. A més
dels efectes perjudicials físics, que van des d’infeccions
provocades per la re-inhalació de materials de desfet, a
hiperventilació, passant per dificultats respiratòries, marejos,
debilitat, confusió mental, acumulació de CO2, problemes
dermatològics i intoxicacions entre altres, i psicològics, com
ara, estrès, desconcentració, la no-identificació, dificultats en
l’expressió oral, por al contacte, inseguretat i desconfiança,
entre altres, que l’ús continuat de les mascaretes genera en la
població en general, i que es veu agreujat en els menors de 12
anys, ja que es troben en edat de desenvolupament físic,
emocional i mental, segons un estudi internacional realitzat
sobre incidència, afectació i capacitat de transmissió de la
COVID-19 en nins.

Sobre la incidència del virus entre els joves, l'OMS indica
que davant la limitada evidència disponible, els nens petits
poden tenir una menor susceptibilitat a la infecció en
comparació amb els adults, i indica que apuntaria a la menor
capacitat de transmetre la infecció en els primers anys de vida
(fins a 6 vegades menys que els adults, segons l’estudi
anteriorment esmentat).

Actualment, cap país europeu, excepte Espanya, no obliga
els menors de 12 anys a dur mascareta en cap cas, ni als espais
exteriors ni als interiors.

Espanya, en canvi, ha establert les mesures més dures de
tota Europa en relació amb l’ús de la mascareta per part dels
menors de 12 anys des de l'inici de la pandèmia.

Espanya ha obviat les directrius indicades per l'OMS i per
la UNESCO en els seus documents oficials que recomanen que
els menors de 12 anys NO portin mascaretes i ha establert de
manera unilateral i única a Europa que tots els majors de 6 anys
han de portar màscara.

Els nens i les nenes necessiten respirar lliurement per
créixer sans i forts. Necessiten interactuar i veure l'expressió
emocional dels altres, per desenvolupar la seva pròpia
intel·ligència emocional. Necessiten socialitzar-se sense
barreres. Necessiten tenir una infància feliç, per poder ser
persones adultes sanes tant físicament com mentalment.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i el Govern de les Illes Balears a retirar l’obligatorietat de l’ús
de la mascareta als menors de 12 anys, tant en els espais
exteriors com en els interiors. Això inclou tots els centres
educatius fins a Primària, fins i tot si no es pot mantenir la
distància de seguretat d’un metre que estableix l’OMS.

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

El portaveu suplent
Josep Melià i Ques

G)
RGE núm. 5413/21, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a medi ambient i sobirania, en defensa de
la Llei de canvi climàtic i transició energètica de les Illes
Balears i del traspàs de competències en costes i litoral,
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 MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

El passat 12 de febrer de 2019, el Parlament de les Illes
Balears aprovà la Llei de canvi climàtic i transició energètica
de les Illes Balears, una llei tramesa al Parlament pel Govern de
les Illes Balears, fruit d'una intensa feina d'investigació i
recerca d'informació per part de la Direcció General d'Energia
i Canvi Climàtic. Direcció General i Conselleria, obriren una
important línia de treball per assolir grans consensos amb els
distints sectors socials de les Illes, fet que donà el seu fruit,
culminant en un ampli procés de participació, amb més de
2.000 veus implicades (empreses, entitats socials, associacions
i particulars) i aportacions, durant la seva tramitació, dels
diferents grups parlamentaris.

Una llei amb un contingut capdavanter en la lluita contra el
canvi climàtic que fixà el camí per fer efectiva la transició cap
a les energies netes; una llei que fou la primera a les Illes
Balears per combatre directament el canvi climàtic, i pionera en
l'àmbit estatal i també europeu, que situà a les Illes Balears a
l'avantguarda, amb mesures valentes per fer possible un canvi
de model amb l'horitzó d'unes illes cent per cent netes el 2050.

Com indica la mateixa exposició de motius de la llei, per
combatre els impactes dels canvis en el clima, es requereix una
transformació profunda del model energètic i productiu a fi
d'eliminar-ne la dependència dels combustibles fòssils.

En aquest sentit, les Illes són, també, el territori amb major
dependència energètica exterior. Una part important dels
combustibles fòssils utilitzats en la generació d'electricitat, com
el carbó o el fuel, són especialment contaminants. A més a més,
la ràtio de cotxes privats per habitant és superior a la mitjana
estatal.

Entre els nombrosos apartats de la present llei, hi trobam el
de la mobilitat sostenible amb diversos punts que formen part
del cos central normatiu com són les restriccions del trànsit
rodat que genera el 35% de les emissions de CO2 a les nostres
Illes. Concretament la llei inclou, entre d'altres, les següents
mesures:
• Circulació de cotxes i motos dièsel just fins a l'any 2025

(excepte els ja existents a les Illes Balears, que podran
continuar circulant).

• Circulació de cotxes, motos, furgons i furgonetes
contaminants (inclou benzina) just fins al 2035 (excepte els
ja existents a les Illes Balears).



6052 BOPIB núm. 105 -  11 de juny de 2021

• Incloure de manera progressiva i obligada vehicles elèctrics
o no contaminants a les empreses de lloguer de vehicles a
partir de 2020 (2% inicial) fins a arribar al 100% el 2035.

El passat mes de juny de 2019, davant els advertiments per
part de l'Estat i altres sectors econòmics sobre una possible
inconstitucionalitat i invasió de competències en qüestions com
la circulació, s'acordà obrir una comissió bilateral de
cooperació entre el Govern de l'Estat i el Govern de les Illes a
la recerca d'un acord per evitar les discrepàncies i les seves
conseqüències davant una possible inconstitucionalitat.

En aquest sentit el govern de l'Estat es va comprometre,
mitjançant els instruments normatius oportuns, a mantenir les
restriccions de trànsit rodat per a les Illes Balears, en els
terminis de la llei balear.

Recentment, però, la ministra Teresa Ribera ha manifestat
que veu "prematur" dur a terme les restriccions de vehicles
dièsels per al 2025.

Alhora, el passat mes d'abril de 2021, el Govern de les Illes
Canàries anuncià un acord amb el Govern de l'Estat espanyol
per a la transferència de les competències en gestió i ordenació
del litoral.

En aquesta línia, el conseller de Medi Ambient i Territori
i la presidenta del Govern de les Illes Balears han reivindicat el
traspàs d'aquesta competència però sense tenir una resposta
definitiva per part del Govern de l'Estat.

Per tot això, des del Grup Parlamentari MÉS Per Mallorca
presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reclama al Govern de l'Estat
espanyol que reguli, en els mateixos termes, els objectius per
a les Illes Balears corresponents a la disposició addicional
tercera -apartat tercer-, en relació amb l'article 67 de la Llei
10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició
energètica de les Illes Balears, que són:

a) A partir de l'1 de gener de 2025 queda prohibida la
circulació a les Illes Balears de motocicletes i turismes que
utilitzin dièsel com a combustible, llevat dels vehicles respecte
dels quals s'estableixin reglamentàriament excepcions per raons
de servei públic o de la seva radicació prèvia en el territori de
la comunitat autònoma.

b) A partir de l'1 de gener de 2035, queda prohibida la
circulació a les Illes Balears de motocicletes, turismes, furgons
i furgonetes que no siguin lliures d'emissions, llevat dels
vehicles respecte dels quals s'estableixin reglamentàriament
excepcions per raons de servei públic o de la seva radicació
prèvia a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
la transferència de les competències en costes i litoral a favor
del Govern de les Illes Balears, per tal de fer efectiu l'article
32.17 de l'Estatut d'Autonomia, pel que fa a les competències
executives en la gestió del domini públic maritimoterrestre, i
que diu textualment que ha de ser competència de la CAIB: «La
gestió del domini públic maritimoterrestre, respectant el règim
general del domini públic, especialment en allò relatiu a la
concessió d'autoritzacions; l'execució d'obres i actuacions al

litoral que no siguin d'interès general; la policia administrativa
a la zona de domini públic maritimoterrestre i les concessions
i els ancoratges».

Palma, 30 d'abril de 2021
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

H)
RGE núm. 5416/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a incorporar millores a l'OSP Menorca-Madrid
per adaptar-la a la situació extraordinària de la COVID-19,
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 històricament han patit mancances en
connectivitat aèria, i la millora de les rutes, freqüències i preus
ha suposat una lluita contínua des de les administracions i des
de la societat civil.

Menorca ha resultat l'illa que ha estat pitjor comunicada per
diverses i múltiples raons. L’any 2012 va quedar sense cap
connexió directa amb Madrid, motiu pel qual des dels governs
del Partit Popular del Consell Insular de Menorca, del Govern
Balear i de l’Estat, van donar resposta de manera immediata i
van declarar la ruta Menorca-Madrid, com a d’obligació de
servei públic.

Els problemes ocorreguts amb les darreres licitacions del
concurs per adjudicar l’obligació de servei públic de la ruta
Menorca-Madrid, van endarrerir el seu inici i generà greus
perjudicis als ciutadans de Menorca, al seu teixit productiu i la
manca de competitivitat.

A causa de la greu crisi sanitària provocada per la
pandèmia, aquest servei d’obligació de servei públic Menorca-
Madrid es va veure alterat, minvat i en moments suspès. De fet,
abans de la finalització de l'OSP a 30 d’abril d’enguany, encara
no s’havien recuperar les condicions originàries prepandèmia
del servei, i fins i tot es va entrar en el mes de maig encara amb
manco freqüències i horaris, amb la impossibilitat de viatjar en
el mateix dia i amb preus molt més elevats.

En aquest sentit des del Grup Parlamentari Popular
consideram que és una situació que s’hauria d’haver previst per
part del Govern balear i des del Govern Central, i haver
desenvolupat les gestions necessàries per tal d’adaptar l’OSP
i les condicions de la connectivitat Menorca-Madrid del mes de
maig, a les necessitats del ciutadans de l’illa, fins que no hi
hagués una recuperació de la normalitat respecte de la
COVID-19.

D’altra banda, donada la licitació de la Declaració d’OSP
de la ruta Menorca-Madrid, que ha de regir a partir del 1 de
novembre de 2021, consideram també que s’hauria d’aprofitar
per d’introduir totes les modificacions i els requisits que facin
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del servei una eina adaptable a les necessitats dels ciutadans en
aquestes situacions extraordinàries.

Del que es tracta és de no afegir més precarietat a la ja
malmesa connectivitat en temporada baixa que pateix l'illa de
Menorca.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Baleares, donada la situació
extraordinària generada per la COVID-19, insta el Govern de
l'Estat a revisar amb caràcter d’urgència la Declaració
d’Obligació de Servei Públic de la ruta aèria entre Menorca i
Madrid, especialment en horaris, tarifes, vigència i requisits en
general i a dur a terme les modificacions necessàries de tal
manera que es constitueixi en una eina adaptable a les
necessitats dels ciutadans de Menorca, mentre no es recuperi la
normalitat respecte de la COVID-19, i fer-ho conjuntament
amb el Consell Insular de Menorca, el Govern de les Illes
Balears i els agents econòmics i socials.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
dur a terme totes les actuacions i gestions necessàries
conjuntament amb el Govern de les Illes Balears i el Consell
Insular de Menorca, per tal que Menorca tingui garantida la
correcta disposició i funcionament del servei de transport aeri
sotmès a obligació de servei públic a la ruta Menorca-Madrid
amb les freqüències i els horaris prepandèmia i amb la
incorporació de les condicions que finalment s’hagin acordat
per fer-la adaptable, de tal manera que les mancances i els
retards que es van produir en l’anterior procés de licitació, no
es tornin a produir.

Palma, 4 de juny de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

I)
RGE núm. 5417/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a protecció del monòlit de Sa Feixina, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Davant la resolució
judicial que estableix la protecció d'aquest element es fa
necessari que les institucions compleixin el mandat judicial i
procedeixin a fer les passes necessàries per a la seva
catalogació i protecció.

El passat 26 de maig de 2021, el Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears va sentenciar:

“DESESTIMAR los recursos de apelación interpuestos por
la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE
PALMA, el CONSEJO INSULAR DE MALLORCA Y LA
ASOCIACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DE LA
MEMÒRIA HISTÒRICA DE MALLORCA contra la
sentencia núm. 94/2020 de 27 de febrero, dictada por el
Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo 3 de Palma”.

Per això, l'acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de data
18 de juliol de 2017 que denega la condició de bé catalogat al
monòlit de Sa Feixina queda anul·lat.

El 26 de març de 1998, els regidors dels grups municipals
que en aquest moment formaven el consistori (PP, PSOE,
PSM-NM i EU) van acordar per unanimitat la col·locació d'una
placa en el monument de Sa Feixina amb el text següent:
“Aquest monument fou erigit en l’any 1948, en rècord de
l’enfonsament del creuer “Baleares” durant la guerra civil
(1936-1939). Per als ciutadans de Palma aquest monument és
avui símbol de la voluntat democràtica de no oblidar mai
aquests horrors de les guerres i de les dictadures”. Des de
llavors i fins a l'aprovació de la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, per la qual s'amplien i reconeixen drets i
s'estableixen mesures en favor dels que van patir persecució o
violència durant la guerra civil i la dictadura, el monument va
formar part de la vida dels ciutadans de Palma sense que es
donés cap fet o circumstància a nivell social o polític d'especial
rellevància.

En compliment de l'article 15.1 de l'esmentada Llei
52/2007, “Les Administracions públiques, en l'exercici de les
seves competències, prendran les mesures oportunes per a la
retirada d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o esments
commemoratius d'exaltació personal o col·lectiva, de la revolta
militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura…”,
la batlessa Aina Calvo (PSIB-PSOE), sent l'actual batle de la
ciutat José Hila Vargas tinent de batle, va decretar la retirada
de l'escut i el text en relleu en la cara mitjana del monument
dedicat a les víctimes del creuer de guerra “Baleares” i la
col·locació d'una placa redactada en cinc llengües (català,
castellà, anglès, francès i alemany) amb el text: “Aquest
monument va ser erigit l’any 1948 en rècord de l’enfonsament
del creuer Baleares, durant la Guerra Civil (1936-1939). Avui
és per a la ciutat símbol de la voluntat democràtica de no
oblidar mai els horrors de les guerres i les dictadures. Palma
2010”.

Cal recordar que la pròpia mateixa (PSIB-PSOE) i la
regidora de Cultura, Nanda Ramón (BLOC), van defensar la
decisió perquè així “es converteix aquest monòlit en un
reconeixement a totes les víctimes de totes les guerres i a la
convivència democràtica”. La mesura va comptar amb el
consens i el suport polític de la resta de forces polítiques del
Consistori (PP i UM) i el beneplàcit d'entitats i veïns de Palma.
El monument havia estat desvestit de tota simbologia
inapropiada i convertit en un símbol democràtic de
reconciliació i record.

Inexplicablement, els partits polítics que havien pres la
decisió d'adaptar el monument al que marcava la Llei 52/2007
i els partits sorgits de noves aliances entre alguns d'ells, des de
la seva arribada de nou al govern municipal en 2015, es van
llançar a una croada sense treva per demolir el monument i
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contra tots els acords previs que s'havien subscrit i executat. El
pacte de govern entre PSIB-PSOE, MÉS per MALLORCA i
PODEM-PALMA amb el suport dels seus homòlegs en el
Consell Insular de Mallorca no van dubtar a posar a la
disposició de tal objectiu tots els mitjans necessaris per fer
realitat “el somni d'uns pocs” i demolir aquesta part del
patrimoni històric i cultural de la nostra ciutat.

Ni els informes tècnics que suggerien la preservació del
monument i la seva protecció, ni la forta pressió social (aliena
a qualsevol afecció política en particular) van poder fer canviar
gens la postura rígida, incongruent i imperativa dels governs
municipal i insular, principalment d'Antoni Noguera i Miquel
Ensenyat (MÉS per MALLORCA), que es van convertir en
portaveus de gairebé totes les actuacions que es duien a terme
i en defensors a ultrança d'“el seu acord polític” de derrocar-ho.
El consens d'anys enrere es va tornar en un simple idíl·lic
record davant l'enfrontament polític, social i judicial que va
provocar la vel·leïtat del PSIB-PSOE i els seus socis de govern.

Tant és així, que la pròpia sentència conclou que “sin eludir
la valoración histórica, la resolución del litigio debe centrarse
en valores arquitectónicos y artísticos, priorizando los
informes técnicos sobre aquellos acuerdos que resulten de
órganos de participación política”, en clara al·lusió a la pèrdua
d'objectivitat derivada de la polarització social sobrevinguda
que “enturbia definitivamente los términos del debate”.

Malgrat les decisions polítiques dels partits del govern
d’esquerres del Consell de Mallorca tant en la Comissió Insular
de Patrimoni Històric com en el Ple de la institució de juliol del
2017, la sentencia del TSJ de les Illes centra la seva decisió en
informes i dictàmens tècnics que motiven la conservació del
monument: la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric del
Consell Insular de Mallorca que, en dues ocasions, va aprovar
per majoria proposar la declaració com bé catalogat el monòlit
de Sa Feixina; l'informe de la Comisión Nacional del Consejo
Internacional de8 Monumentos y Sitios (ICOMOS),
organització no governamental associada amb la UNESCO, que
ressalta els valors arquitectònics i esteticoartístics de l'obra i
aposta clarament per la conservació; els informes i les
comunicacions efectuades per la Reial Acadèmia de Belles arts
de Sant Ferran, que el 1974 ja va atorgar un valor patrimonial
al conjunt de Sa Feixina en proposar la incorporació del
conjunt escultòric i els jardins en què es troba al Centre
Històric de la ciutat; i la valoració sobre l'interès patrimonial
del conjunt de la Associació per a la Revitalització dels Centres
Antics (ARCA).

Per tot això, proposem la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Baleares insta el Consell
Insular de Mallorca que tramiti l’expedient administratiu adient
per tal de procedir a declarar com a Bé Catalogat el monòlit de
Sa Feixina, ubicat a la plaça de Sa Feixina del terme municipal
de Palma d’acord amb la sentència 00313/2021 de la Sala
Con/Ad del TSJ de les Illes Balears que desestima els recursos
interposats per la representació processal de l’AJUNTAMENT
DE PALMA, el CONSELL INSULAR DE MALLORCA i
l’ASSOCIACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DE LA
MEMÒRIA HISTÒRICA DE MALLORCA contra la sentència
núm. 94/2020, de 27 de febrer del Jutjat Contenciós

Administratiu 3 de Palma; i a notificar-ho a l’Ajuntament de
Palma, per a la inclusió del monòlit de Sa Feixina al Catàleg
d’Elements i Espais Protegits, amb les mesures de protecció
adequades per fer efectiva la seva conservació.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure el monòlit de Sa Feixina en el Catàleg
General de Patrimoni Històric de les Illes Balears, una vegada
el Consell Insular de Mallorca hagi procedit a declarar com Bé
Catalogat el monòlit de Sa Feixina.

Palma, 3 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

J)
RGE núm. 5419/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impuls per promocionar els habitatges col·laboratius per a
la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a la
dependència de persones majors, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

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

A la darrera dècada ha sorgit el debat sobre els models
d'habitatge actual. En bona part atesa la manca d'habitatge
assequible al nostre país, a conseqüència de les polítiques
públiques i la bombolla immobiliària. El debat està centrat
especialment en l'accés a l'habitatge, especialment per a joves
amb baix poder adquisitiu. Però en els darrers anys, i
especialment arran de la pandèmia causada per la COVID-19,
també s'està posant en qüestió els actuals models residencials
per les persones majors, un dels col·lectius més agreujats per
l'actual crisi.

Una de les alternatives de model que està agafant força, són
les comunitats col·laboratives per envellir amb amics,
conegudes com a Habitatges col·laboratius per a la promoció
de l’autonomia personal i atenció a la dependència de persones
majors (en endavant habitatges col·laboratius per a persones
majors). Es presenta com un nou model per donar una resposta
ajustada a les necessitats de les persones majors, i proposen
viure de forma comunitària, però amb habitatges independents,
complementats per àrees comunes.

Un moviment que neix en els països nòrdics als anys
vuitanta, i que actualment s'estén a la resta de països d'Europa
i dels Estats Units. Una altra opció de vida, com a alternativa
a les opcions tradicionals, i que està demostrat que són molts
els beneficis que comporta:
• Són molts els estudis que relacionen la soledat amb la mort

prematura i amb problemes de salut com pressió arterial
alta i empitjorament del rendiment cognitiu, la pèrdua de
memòria també.

• La soledat no desitjada és un mal habitual entre les persones
majors que viuen soles.
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• Un estudi realitzat a Finlàndia assegura que les persones
majors que viuen soles tenen el doble de possibilitats de
desenvolupar demència. Segons, els investigadors, tenir una
xarxa social activa també es relaciona amb un menor risc de
deteriorament cognitiu.

• L’habitatge col·laboratiu per a persones majors per ajudar
a desenvolupar relacions afectives, especialment en casos
de persones que no tenen família o parella. A més de ser
més segur que viure sol.

• Els veïnats sempre s'ajuden entre ells, i no s'han de
preocupar per accidents domèstics i no rebre ajuda.

No obstant això, aquestes comunitats tenen alguns
inconvenients, atès que no ofereixen el mateix nivell de cures
que una residència convencional. Si bé, l'aspecte comunitari
significa que els residents poden obtenir ajuda dels seus veïnats
per a necessitats petites, l'atenció no és la mateixa que en un
lloc especialitzat de cures quan es produeixen complicacions
agudes de la salut o processos greus de dependència.

L’habitatge col·laboratiu per a persones majors contempla
habitatges privats, però amb una dotació important de serveis
comuns. Està planejat i gestionat pels seus residents, segons el
model que ells mateixos decideixen, cosa que permet definir el
projecte segons les necessitats específiques reals. Aquest model
facilita la convivència i la cooperació entre els residents, així
com la centralització d'equipaments i serveis, cosa que acaba
aportant beneficis socials, econòmics i mediambientals.

Hi ha diferents formes de plantejar la propietat. La més
comuna és la cooperativa amb cessió d'ús, en la qual la
cooperativa és la propietària i les persones tenen dret d'ús
indefinit. És un dret que es pot transmetre per herència i es pot
vendre a través de la cooperativa.

El projecte es planteja com una comunitat veïnal que té a la
seva disposició tota la infraestructura i el personal que les
necessitats i problemàtiques de l'edat pugui demanar, sense
perdre la independència, la intimitat i la llibertat.

A Espanya, aquesta modalitat està agafant força a
comunitats autònomes com Catalunya, Astúries, Cantàbria,
Andalusia. A les Illes Balears, coneixem 4 “grups llavor”: dos
a Mallorca, i dos a Menorca, en un estat inicial del projecte.

Per altra banda, en el nostre ordenament jurídic, el Decret
83/2010, de 25 de juny, estableix els principis generals del
procediment pel reconeixement del dret a serveis i les
prestacions del Sistema per l'Autonomia i l'Atenció a la
Dependència, la intensitat de protecció i el règim de
compatibilitats dels serveis i les prestacions, i es crea la Xarxa
Pública d'Atenció a la dependència de les Illes Balears; però no
contempla aquesta modalitat i, per tant, necessita una revisió
que adeqüi aquesta nova realitat.

Per tot l'exposat els grups parlamentaris sotasignants
presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure l’habitatge col·laboratiu per a persones
majors com una modalitat de convivència alternativa i possible,
de manera coordinada amb el conjunt de totes les institucions

públiques i amb tots els agents implicats: consells insulars,
ajuntaments, i entitats del Tercer Sector Social.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar el Decret 83/2010 per incloure aquesta
nova modalitat d'habitatge: habitatge col·laboratiu per a la
promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència de
persones majors per delimitar els diferents serveis i
equipaments que s'han de preveure; així com a contemplar
facilitats per a aquelles entitats d'iniciativa privada i sense
d'ànim de lucre que vulguin apostar per aquest tipus d'habitatge
col·laboratiu.

Palma, 4 de juny de 2021
Les diputades
Beatriu Gamundí i Molina
Cristina Mayor i Abad
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

K)
RGE núm. 5423/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a efectiva aplicació del "decret de garantia de
demora", davant la Comissió de Salut (procediment
d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Urgent necessitat de
l´aplicació efectiva del Decret 31/2018, de 19 d'octubre, de
garantia dels terminis màxims de resposta a l´atenció sanitària
especialitzada programada i no urgent en el Servei de Salut de
les Illes Balears. Les dades de les llistes d´espera fan necessari
l'ús de tots els mitjans i recursos de què disposa la Conselleria
de Salut i Consum.

Duim més d´un any immersos en la crisi sanitària de la
COVID-19, situació que s´hagut d´afrontar, des de l´ àmbit
sanitari, amb els mitjans i recursos dels quals es disposaven.
Tots som conscients que en molts moments i circumstàncies
han estat insuficients, tant per afrontar els problemes sanitaris
provocats per la COVID-19 com per poder realitzar l´atenció
i el servei de manera eficaç i eficient per part del Servei de
Salut de les Illes Balears. Podem afirmar que, si amb
anterioritat a l´inici de la crisi sanitària ja patíem problemes en
l´àmbit del servei públic de salut (atenció primària, consultes
externes i quirúrgiques), la situació s'ha agreujat. Les llistes
d´espera continuen sent un problema que requereix una
actuació/solució.

Ja estem en el mes de juny, i sembla que de manera
progressiva s´estan restablint serveis i consultes. No obstant
això, serà molt difícil donar resposta als problemes que ja
teníem, i molt més als que ara s´han d´afegir per tota la
inactivitat/dificultat d´atenció durant més d´un any.
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La problemàtica manifestada queda evidenciada consultant
les dades publicades per la Conselleria de Salut i Consum. És
preocupant a data d´avui visualitzar que, entre d´altres demores,
la llista d’espera diària de consultes externes amb retard de més
de 60 dies és de 3.044 pacients. En relació amb la llista
d’espera quirúrgica la informació de pacients amb demora
superior a 180 dies és de 1.430.

És necessari començar a reduir d´immediat les llistes
d´espera. Darrera de cada “espera” hi ha persones, problemes
mèdics. Podria ser que per una bona part d´aquestes persones
el TEMPS sigui determinant tant per al diagnòstic, un
tractament, una intervenció quirúrgica i/o la seva recuperació.

En aquest moment és urgent l´efectiva aplicació del Decret
31/2018, de 19 d´octubre, de garantia dels terminis màxims de
resposta a l´atenció sanitària especialitzada programada i no
urgent en el Servei de Salut de les Illes Balears. Aquest decret
és conegut com el “Decret de garantia de demora”.

De manera resumida cal dir que, mitjançant aquest decret,
tal com es pot consultar en el portal web del Servei de Salut de
les Illes Balears:
“Tenim un sistema que garanteix que, en cas d´incompliment
dels terminis, el Servei de Salut de les Illes Balears, ha d´oferir
als pacients una alternativa en centres propis, centres vinculats
a la xarxa pública i en centres concertats perquè puguin rebre
l´assistència sanitària indicada.

L´assistència sanitària especialitzada programada i no
urgent inclou els següents casos:

• Primeres consultes externes.
• Primeres proves diagnòstiques.
• Intervencions quirúrgiques.
• Segones consultes diagnòstiques.
Els terminis màxims en els quals s´ha de prestar

l´assistència sanitària especialitzada programada i no urgent
són:

1. 180 dies naturals per als procediments quirúrgics.
2. 60 dies naturals per a primeres consultes externes.
3. 60 dies naturals per a la realització de proves
diagnòstiques.
4. 180 dies naturals per a les segones consultes
diagnòstiques derivades d´una primera consulta.”

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, de manera immediata, procedeixi a l´efectiva
aplicació del Decret 31/2018, de 19 d´octubre, de garantia dels
terminis màxims de resposta a l´atenció sanitària especialitzada
programada i no urgent en el Servei de Salut de les Illes
Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut de
les Illes Balears que a través de la xarxa de centres sanitaris, els
seus portals web i els seus mitjans de difusió i consulta
promogui la informació sobre l´exercici d´aquest dret per part
dels usuaris del Servei Públic de Salut.

Palma, 4 de juny de 2021
El diputat

Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 5338/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relatiu a
solAlicitud de compareixença del director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears sobre  l'informe
sobre l'execució pressupostària de l'exercici 2020 de
l'EPRTVIB.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de juny de 2021, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears acordi la compareixença del
director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 5308, 5309, 5334, 5333 i
5327/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de juny de 2021, es dóna per assabentada de la substitució de
les preguntes esmentades, presentades pels diputats i les
diputades Jorge Campos i Asensi i Idoia Ribas i Marino,
ambdós del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, Patricia
Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, i Antonio
Costa i Costa i Virginia Marí i Rennesson, ambdós del Grup
Parlamentari Popular, relatives a tractament lingüístic del
projecte de llei d'educació de Balears, a obligació d'atendre en
català els consumidors, a consensos per a l'aprovació de la Llei
d'Educació de les Illes Balears, a posició de les Illes Balears en
el rànquing de competitivitat europea i a instal·lació de caixes
verdes a les barques d'arts menors, per les preguntes RGE núm.
5429, 5430, 5431, 5435 i 5436, relatives a valoració de la
sentència del Tribunal Suprem, a actuacions per evitar
l'enfonsament de la pesca balear, a "pla B" per a la reactivació
turística davant la decisió del regne Unit de deixar les Illes
balears fora de la llista verda, a sentència del Tribunal Suprem
en relació amb les restriccions imposades als ciutadans de les
Illes Balears i a manteniment de les Illes Balears fora de la
zona verda de viatges segurs en la revisió de la situació
epidemiològica que ha fet el Regne Unit recentment,
respectivament.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-104.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-104.pdf#page=20
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Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Procediment d'urgència per a la Interpel·lació RGE

núm. 1140/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de juny de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5523/21,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i, conformement amb
l'article 106 del Reglament de la cambra i la Resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a les iniciatives no legislatives, acorda que la
interpel·lació esmentada, relativa a gestió de fons europeus
Next Generation EU, sigui tramitació per aquest procediment.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Interpel·lació RGE núm. 2196/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de juny de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5524/21,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i accepta la retirada de
la interpel·lació esmentada, relativa a serveis de salut a les Illes
Balears.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Segona 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 9 de juny de 2021 (en la qual es
trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:

Segona 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 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 10 de juny de 2021,
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 9 de juny 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 segona pròrroga, produeix
efectes immediats i les mesures que s’hi contenen es
prorroguen fins al proper dia 24 de juny de 2021.

Palma, a 9 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,

relatiu a l'accés dels mitjans de comunicació al Parlament
de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de juny de 2021, adopta l’acord relatiu a l’accés dels mitjans
de comunicació al Parlament de les Illes Balears que es
transcriu a continuació: 

Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
relatiu a l'accés dels mitjans de comunicació 

al Parlament de les Illes Balears

L’accés dels professionals dels mitjans de comunicació es
realitzarà en els supòsits que es presenten en aquest acord: 

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-085.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-085.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=59
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1. Els professionals s’identificaran a l’entrada del Parlament de
les Illes Balears el dia que estigui prevista la roda de premsa,
la sessió plenària o la sessió de la comissió parlamentària. 

2. L’accés a les rodes de premsa es realitzarà en les següents
condicions:

2.1. Les rodes de premsa dels grups parlamentaris es
realitzaran els dilluns a la Sala d’Actes. Les rodes de
premsa dels grups parlamentaris dels dimarts fora del
període ordinari de sessions, els dijous o els divendres es
realitzaran a la Sala d’Actes o a la Sala de Passes Perdudes,
segons els mitjans i la disponibilitat de les sales. En acabar
la Junta de Portaveus, les rodes de premsa es faran a la Sala
de Passes Perdudes. Les rodes de premsa dels dimarts fora
del període ordinari de sessions, dels dijous i dels divendres
s’hauran de comunicar al Servei de Comunicació i
Divulgació Institucional amb 24 hores d’antelació. Per cada
grup parlamentari hi podrà participar un màxim de tres
intervinents i podran estar acompanyants d’un responsable
de Comunicació del grup. Es permetrà la realització de
rodes de premsa de forma conjunta per més d’un grup
parlamentari sempre que es respectin les mesures de
seguretat i sanitàries establertes. 

2.2. L’accés presencial dels professionals dels mitjans de
comunicació es realitzarà respectant les mesures per
garantir la seguretat sanitària. El Servei de Comunicació i
Divulgació Institucional enregistrarà les rodes de premsa,
que es retransmetran en directe a través de la plataforma
Youtube, sempre que sigui possible. 

2.3. La convocatòria de la roda de premsa, així com la
gestió d’aquesta (torns de paraula, formulació de preguntes
per via telemàtica, etc.) seran a càrrec dels grups
parlamentaris. 

3. L’accés a les sessions plenàries es realitzarà en les següents
condicions: 

3.1. Durant el transcurs de les sessions plenàries, per
realitzar fotografies o obtenir recursos audiovisuals, tres
professionals podran accedir simultàniament a la Sala de
Plens durant un temps màxim de cinc minuts i de forma
rotatòria. No es permet en cap cas l’entrada de fotògrafs o
càmeres a la Sala de Plens abans de l’inici del debat. Es
permetran, a més, l’entrada de quatre redactors de forma
simultània, segons l’ordre d’arribada i, si n’hi ha més,
s’establiran torns rotatoris.

3.2. La resta de professionals dels mitjans de comunicació
romandran a la Sala d’Actes i a la Sala Groga, des d’on
podran seguir la sessió plenària. A la Sala d’Actes els grups
parlamentaris realitzaran declaracions en els mateixos
supòsits prevists per a la realització de les rodes de premsa,
que seran enregistrades durant un temps determinat.

3.3. S’autoritza l’ús de la Sala de Passes Perdudes als
mitjans audiovisuals per poder emetre cròniques de les
sessions plenàries, amb la presència màxima d’un càmera
i un redactor. 

4. L’accés a les comissions parlamentàries a la Sala Verda dels
fotògrafs i càmeres es realitzarà en les mateixes condicions que

es preveuen al punt 3 d’aquest acord, mentre que els redactors
romandran a la Sala Groga.

5. Aquest acord es comunicarà als grups parlamentaris i també
al Servei de Comunicació i Divulgació Institucional de la
cambra. 

6. Es deixa sense efecte l’acord de la Mesa de dia 24 de març
de 2021 en relació amb l'accés dels mitjans de comunicació al
Parlament de les Illes Balears, i la remissió expressa que es fa
al Segon Pla de contingència a aquest acord, s’entén feta a
l’acord del dia d’avui. 

7. Aquest acord es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.

Palma, 9 de juny de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, de

modificació del paràgraf primer del Punt 9 del Segon Pla de
Contingència del Parlament de les Illes Balears davant la
situació ocasionada per la COVID-19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de juny de 2021, acorda de modificar el primer paràgraf del
punt 9 del Segon Pla de Contingència, relatiu a mesures sobre
les activitats i visites guiades a la seu parlamentària, que passa
a tenir la redacció següent:

 “S’autoritza l’accés del públic a les sessions plenàries
amb les mesures sanitàries i de seguretat que s’estableixin.
Així mateix, s’autoritzarà l’accés al públic a la Sala Verda
segons les normes sanitàries i de seguretat que
s’estableixin.”

Palma, 9 de juny de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament del

Sr. Antonio Palau i Nadal com a personal eventual adscrit
al servei de Presidència en el lloc de treball de cap de gestió
de Gabinet de Presidència i el seu nomenament com a cap
de Gabinet de Presidència, amb caràcter de personal
eventual, i adscripció funcional a Presidència.

El Sr. Vicenç Thomas i Mulet, president del Parlament de
les Illes Balears, mitjançant l’escrit RGE núm. 5414/2021 de 4
de juny, acorda el cessament del Sr. Antonio Palau i Nadal com
a personal eventual adscrit al seu servei en el lloc de treball de
cap de gestió de Gabinet de Presidència, amb efectes
econòmics i administratius des del dia 6 de juny de 2021, i el
seu nomenament com a cap de Gabinet de Presidència, amb
caràcter de personal eventual, i adscripció funcional a

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf#page=55
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Presidència, amb efectes econòmics i administratius des del dia
7 de juny de 2021. 

Es fa constar que el lloc de treball esmentat roman vacant
i dotat pressupostàriament.

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

Per aquests motius, dict la següent 

Resolució

1. El cessament del Sr. Antonio Palau i Nadal com a personal
eventual adscrit al servei de Presidència en el lloc de treball de
cap de gestió de Gabinet de Presidència, amb efectes
econòmics i administratius des del dia 6 de juny de 2021.

2. El nomenament del Sr. Antonio Palau i Nadal com a cap de
Gabinet de Presidència, amb caràcter de personal eventual i
adscripció funcional a Presidència, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 7 de juny de 2021, i unes retribucions
anuals de 57.250,20 €. 

3. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Interposició de recursos

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

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

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

Palma, 4 de juny de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament

del Sr. Sergio Rigo i Martínez com a personal eventual
adscrit al servei de Presidència per ocupar el lloc de treball
de cap de gestió de Gabinet de Presidència.

El Sr. Vicenç Thomas i Mulet, president del Parlament de
les Illes Balears, mitjançant l’escrit RGE núm. 5414/21  de 4 de
juny, acorda el nomenament del Sr. Sergio Rigo i Martínez amb
DNI núm. ******86P com a cap de gestió de Gabinet de
Presidència, amb caràcter de personal eventual, i adscripció
funcional a Presidència, amb efectes econòmics i administratius
des del dia 7 de juny de 2021.

Es fa constar que en el moment del nomenament el lloc de
treball romandrà vacant i dotat pressupostàriament.

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

Per aquests motius, dict la següent

Resolució

1. El nomenament del Sr. Sergio Rigo i Martínez amb DNI
núm. ******86P, com a cap de gestió de Gabinet de
Presidència, amb caràcter de personal eventual, i adscripció
funcional a Presidència, amb efectes econòmics i administratius
de del dia 7 de juny de 2021, i amb unes retribucions
corresponents a 44.848,86 € anuals.

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

Interposició de recursos

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

També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.
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No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Palma, 4 de juny de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Resolució de Presidència de nomenament de la Sra.

Irene Rosselló i Rodríguez com a funcionària de carrera del
cos tècnic de gestió per ocupar el lloc de treball de cap de
secció de Nòmines i Contractació de l’Àrea d’Assumptes
Econòmics del Parlament de les Illes Balears pel sistema
d’oposició en torn lliure.

Fets

La Mesa del Parlament, en sessió de dia 22 de juliol de
2020, atès que el lloc de treball de cap de secció de Nòmines
i Contractació roman vacant i dotat pressupostàriament i
d’acord amb el que estableixen els articles 7, 10, 11, 12 i 13  de
l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears, acordà
d’aprovar la convocatòria i les bases d’una oposició en torn
lliure per proveir una plaça del cos tècnic de gestió per ocupar
com a funcionari o funcionària de carrera el lloc de treball de
cap de secció de Nòmines i Contractació del Parlament de les
Illes Balears, grup A, subgrup A2 i complement específic de
1.410,03 euros.

La convocatòria i les bases esmentades es publicaren al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 62, de
dia 4 de setembre de 2020.

El tribunal qualificador ha elevat a la Mesa del Parlament
de les Illes Balears la proposta d’adjudicació definitiva del lloc
de treball i ha notificat, en l’esmentada proposta, que l’aspirant
seleccionada en el procés selectiu abans indicat, és la Sra. Irene
Rosselló i Rodríguez amb DNI núm. ******50N. La Mesa de
la cambra, en sessió celebrada dia 2 de juny, es dóna per
assabentada, i la Presidència, oïda la Mesa, procedeix al
nomenament. 

Un cop realitzades les comprovacions pertinents s’ha
constatat que la Sra. Irene Rosselló i Rodríguez ha presentat al
cap de Recursos Humans del Parlament de les Illes Balears tota
la documentació requerida.

La base vuitena punt 1 de la convocatòria estableix que:
“8.1. Conclòs l’establert a la base anterior, es procedirà per
part de la presidència del Parlament de les Illes Balears,
oïda la Mesa i mitjançant resolució, al nomenament del
funcionari o funcionària de carrera, del cos tècnic de gestió
del Parlament de les Illes Balears de l’aspirant que hagi
obtingut la plaça i presentat la documentació requerida, i es
publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.” 

Per altra banda, la base vuitena punt 2 regula que el termini
per prendre possessió de la nova destinació obtinguda és d’un
mes, comptador des del dia de la notificació del nomenament.

Fonaments jurídics

L’article 15 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que: 

"La condició de personal funcionari al servei del
Parlament de les Illes Balears s’adquireix pel compliment
successiu dels requisits següents: 
• Superació de les proves selectives corresponents.
• Nomenament, que ha de conferir el president del

Parlament de les Illes Balears o el membre de la Mesa
en qui hagi delegat, d’acord amb el que estableix aquest
estatut.

• Jurament o promesa d’acatament de la Constitució
Espanyola i de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, obediència a les lleis i exercici imparcial de les
seves funcions.

• Presa de possessió en el termini d’un mes, comptador
des de la notificació del nomenament."

Per tots aquests motius, atès que l’aspirant Sra. Irene
Rosselló i Rodríguez amb DNI núm. ******50N, d’acord amb
les bases de la convocatòria, reuneix els requisits exigits per ser
nomenada funcionària de carrera del cos tècnic de gestió per
ocupar, en propietat, com a funcionària de carrera el lloc de
treball de cap de secció de Nòmines i Contractació del
Parlament de les Illes Balears i, d’acord amb la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 2 de juny
de 2021, i la proposta d’adjudicació definitiva feta pel tribunal
qualificador, dict la següent:

Resolució

1. S’ordena el nomenament de la Sra. Irene Rosselló i
Rodríguez amb DNI núm. ******50N, com a funcionària de
carrera del cos tècnic de gestió per ocupar com a funcionària de
carrera el lloc de treball de cap de secció de Nòmines i
Contractació del Parlament de les Illes Balears.

2. S’ordena la publicació de la resolució del nomenament al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Els efectes econòmics i administratius del nomenament
seran des de dia 16 de juny de 2021, per la qual cosa així
constarà a l’acta de presa de possessió de la plaça.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició.
 

Un cop transcorregut un mes de la interposició del recurs
potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la resolució,
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s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hi hagi una resolució
expressa.

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

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

Palma, 11 de juny de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 4709/21, del  Decret llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació d'ajudes i altres actuacions en matèria d'habitatge
	3.9. MOCIONS
	RGE núm. 5418/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en relació amb la pesca d'arrossegament, derivada de la Interpellació RGE núm. 4772/21.

	3.10. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
	RGE núm. 5273/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions de manteniment i control al torrent de Cala Galdana de Menorca "per evitar males olors aquest estiu".
	RGE núm. 5290/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a expedients de resolució de discapacitat/graus.
	RGE núm. 5291/21, del diputat Juan Manuel Gómerz i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a expedients de resolució de discapacitat/graus.
	RGE núm. 5292/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la ciutadania a través de les xarxes socials.
	RGE núm. 5293/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la ciutadania a través de les xarxes socials, residències.
	RGE núm. 5294/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la ciutadania a través de les xarxes socials, sanitaris de primera línia.
	RGE núm. 5295/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la ciutadania a través de les xarxes socials, > 80 anys.
	RGE núm. 5296/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la ciutadania a través de les xarxes socials, 70-79 anys.
	RGE núm. 5297/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la ciutadania a través de les xarxes socials, altres sanitaris.
	RGE núm. 5298/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la ciutadania a través de les xarxes socials, grans dependents i cuidadors.
	RGE núm. 5299/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la ciutadania a través de les xarxes socials, docents.
	RGE núm. 5300/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la ciutadania a través de les xarxes socials, professionals essencials.
	RGE núm. 5301/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la ciutadania a través de les xarxes socials, docents i professionals essencials.
	RGE núm. 5302/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la ciutadania a través de les xarxes socials, entre 60-69 anys.
	RGE núm. 5303/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la ciutadania a través de les xarxes socials, entre 45-55 anys.
	RGE núm. 5304/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la ciutadania a través de les xarxes socials, entre 45-59 anys.
	RGE núm. 5305/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la ciutadania a través de les xarxes socials, entre 50-59 anys.
	RGE núm. 5306/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Estat de vacunació", dades que es donen a conèixer a la ciutadania a través de les xarxes socials, població d'alt risc - 60 anys.
	RGE núm. 5307/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a places de residències a les Illes Balears, públiques i privades.
	RGE núm. 5362/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa paralització de la promoció de 20 HPO de Santa Maria.
	RGE núm. 5363/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de les promocions HPO en marxa de l'IBAVI a l'illa d'Eivissa a data 1 de juny de 2021.
	RGE núm. 5364/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de les promocions HPO en marxa de l'IBAVI a l'illa de Formentera a data 1 de juny de 2021.
	RGE núm. 5365/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de les promocions HPO en marxa de l'IBAVI a l'illa de Mallorca a data 1 de juny de 2021.
	RGE núm. 5366/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de les promocions HPO en marxa de l'IBAVI a l'illa de Menorca a data 1 de juny de 2021.
	RGE núm. 5367/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promocions d'HPO a l'IBAVI paralitzades a l'illa d'Eivissa a data 1 de juny de 2021.
	RGE núm. 5368/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promocions d'HPO a l'IBAVI paralitzades a l'illa de Formentera a data 1 de juny de 2021.
	RGE núm. 5369/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promocions d'HPO a l'IBAVI paralitzades a l'illa de Mallorca a data 1 de juny de 2021.
	RGE núm. 5370/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promocions d'HPO a l'IBAVI paralitzades a l'illa de Menorca a data 1 de juny de 2021.
	RGE núm. 5371/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI cedits a l'illa d'Eivissa a data 1 de juny de 2021.
	RGE núm. 5372/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI cedits a l'illa de Formentera a data 1 de juny de 2021.
	RGE núm. 5373/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI cedits a l'illa de Mallorca a data 1 de juny de 2021.
	RGE núm. 5374/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI cedits a l'illa de Menorca a data 1 de juny de 2021.
	RGE núm. 5375/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI buits a l'illa d'Eivissa a data 1 de juny de 2021.
	RGE núm. 5376/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI buits a l'illa de Formentera a data 1 de juny de 2021.
	RGE núm. 5377/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI buits a l'illa de Mallorca a data 1 de juny de 2021.
	RGE núm. 5378/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI buits a l'illa de Menorca a data 1 de juny de 2021.
	RGE núm. 5379/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI sense acabar a l'illa d'Eivissa a data 1 de juny de 2021.
	RGE núm. 5380/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI sense acabar a l'illa de Formentera a data 1 de juny de 2021.
	RGE núm. 5381/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI sense acabar a l'illa de Mallorca a data 1 de juny de 2021.
	RGE núm. 5382/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a locals comercials de l'IBAVI sense acabar a l'illa de Menorca a data 1 de juny de 2021.
	RGE núm. 5383/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment en els edificis de l'IBAVI de l'illa d'Eivissa durant els anys 2019, 2020 i 2021.
	RGE núm. 5384/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment en els edificis de l'IBAVI de l'illa de Formentera durant els anys 2019, 2020 i 2021.
	RGE núm. 5385/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment en els edificis de l'IBAVI de l'illa de Mallorca durant els anys 2019, 2020 i 2021.
	RGE núm. 5386/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment en els edificis de l'IBAVI de l'illa de Menorca durant els anys 2019, 2020 i 2021.
	RGE núm. 5387/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció de l'IBAVI (HPO) que estigui immersa en algun litigi jurídic.
	RGE núm. 5392/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a projectes de reutilització d'aigües depurades.
	RGE núm. 5393/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a projectes de reutilització d'aigües depurades.
	RGE núm. 5394/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a projectes de reutilització d'aigües depurades.
	RGE núm. 5395/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a projectes de reutilització d'aigües depurades.
	RGE núm. 5396/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a projectes de reutilització d'aigües depurades.
	RGE núm. 5397/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic per al sector ramader de Balears (1).
	RGE núm. 5398/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic per al sector ramader de Balears (2).
	RGE núm. 5399/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic per al sector ramader de Balears (3).
	RGE núm. 5400/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic per al sector ramader de Balears (4).
	RGE núm. 5401/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic per al sector ramader de Balears (5).
	RGE núm. 5402/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subministrament elèctric de Menorca (1).
	RGE núm. 5403/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subministrament elèctric de Menorca (2).
	RGE núm. 5404/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subministrament elèctric de Menorca (3).
	RGE núm. 5405/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subministrament elèctric de Menorca (4).
	RGE núm. 5406/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de pacients que s'han acollit al decret de garantia de demora sanitària.
	RGE núm. 5407/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a quantia que ha suposat per a la Conselleria de Salut el decret de garantia de demora.
	RGE núm. 5408/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de peticions denegades d'acolliment al decret de garantia de demora.
	RGE núm. 5409/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de peticions i malalts acollits al decret de garantia de demora per illes.
	RGE núm. 5420/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió de la Unitat GEDEX (Grup especialista en desactivació d'explosius) de la Guàrdia Civil de l'illa de Menorca .
	RGE núm. 5425/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes de millora d'establiments turístics sol·licitats en virtut del que preveu la Llei 2/2020, a dia 7 de juny de 2021.
	RGE núm. 5426/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes de canvi de reconversió i canvi d'ús establiments d'allotjament turístic i edificacions amb usos no residencials sol·licitats en virtut del que preveu la Llei 2/2020, a dia 7 de juny de 2021.
	RGE núm. 5427/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a punts de recàrrega instal·lats a les Illes Balears en virtut del que preveu la Llei 2/2020, a dia 7 de juny de 2021.
	RGE núm. 5428/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a punts de recàrrega instal·lats a les Illes Balears en virtut del que preveu la Llei 2/2020, a dia 7 de juny de 2021.
	RGE núm. 5441/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de sol·licituds d'autorització dels municipis de les Illes balears per al subministrament de gas natural que hi ha pendents de resolució.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 5429/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a valoració de la sentència del Tribunal Suprem.
	RGE núm. 5430/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a actuacions per evitar l'enfonsament de la pesca balear.
	RGE núm. 5431/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a "Pla B" del Govern per a la reactivació turística davant la decisió del Regne Unit de deixar les Illes Balears fora de la llista verda.
	RGE núm. 5435/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència del Tribunal Suprem en relació amb les restriccions imposades als ciutadans de les Illes Balears.
	RGE núm. 5436/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment de les Illes balears fora de la zona verda de viatges segurs a la revisió de la situació epidemiològica que ha fet el regne Unit recentment.
	RGE núm. 5465/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a avaluació d'impacte ambiental ocasionat pel transport marítim sobre el parc natural de Ses Salines.
	RGE núm. 5472/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes estratègics per a la recuperació i la transformació econòmica (PERTE) per avançar cap al canvi de model econòmic.
	RGE núm. 5474/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dades econòmiques i socials de Balears.
	RGE núm. 5475/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a vacunació d'empleats de grans empreses.
	RGE núm. 5476/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a "okupació il·legal".
	RGE núm. 5479/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a avançament de les rebaixes.
	RGE núm. 5480/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reinici de l'activitat del sector de l'oci nocturn.
	RGE núm. 5481/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a consensos per a l'aprovació de la Llei d'educació de les Illes Balears.
	RGE núm. 5482/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats de la reactivació econòmica previstos en el Decret llei 8/2020 i la Llei 2/2020.
	RGE núm. 5483/21, 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. 5484/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei de coordinació de policies locals.
	RGE núm. 5485/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del sector audiovisual de les Illes Balears.
	RGE núm. 5486/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels apartaments Don Pepe a l'illa d'Eivissa.
	RGE núm. 5487/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prohibició de la venda de vehicles diesel el 2025.
	RGE núm. 5488/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incompliment per part del Servei de Salut dels acords de contractació amb els treballadors.
	RGE núm. 5489/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme d'excessos.
	RGE núm. 5490/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació econòmica a les Illes Balears.
	RGE núm. 5495/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a certificat COVID.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 5267/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi- Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a accés universal a les vacunes contra la COVID-19.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 5265/21 (complementada amb l'escrit RGE núm. 5278/21), dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi-proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a hepatitis C, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
	RGE núm. 5266/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a grau en imatge mèdica i radioteràpia, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
	RGE núm. 5279/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impacte de la regla de minimis sobre les empreses industrials de Balears, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència).
	RGE núm. 5280/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a intermediació de serveis, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 5391/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a ampliació de l'àmbit del Parc Natural de Ponent o de Cala Figuera, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 5410/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a educació primària sense mascaretes, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 5413/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a medi ambient i sobirania, en defensa de la Llei de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears i del traspàs de competències en costes i litoral, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 5416/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporar millores a l'OSP Menorca-Madrid per adaptar-la a la situació extraordinària de la COVID-19, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 5417/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protecció del monòlit de Sa Feixina, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència).
	RGE núm. 5419/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls per promocionar els habitatges col·laboratius per a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a la dependència de persones majors, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 5423/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a efectiva aplicació del "decret de garantia de demora", davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 5338/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relatiu a sollicitud de compareixença del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears sobre  l'informe sobre l'execució pressupostària de l'exercici 2020 de l'EPRTVIB.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 5308, 5309, 5334, 5333 i 5327/21.
	Procediment d'urgència per a la Interpel·lació RGE núm. 1140/21.
	Retirada de la Interpel·lació RGE núm. 2196/21.



	4. INFORMACIONS
	Segona 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.
	Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, relatiu a l'accés dels mitjans de comunicació al Parlament de les Illes Balears.
	Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, de modificació del paràgraf primer del Punt 9 del Segon Pla de Contingència del Parlament de les Illes Balears davant la situació ocasionada per la COVID-19.
	Resolució de Presidència de nomenament de la Sra. Irene Rosselló i Rodríguez com a funcionària de carrera del cos tècnic de gestió per ocupar el lloc de treball de cap de secció de Nòmines i Contractació de l’Àrea d’Assumptes Econòmics del Parlament de les Illes Balears pel sistema d’oposició en torn lliure.




