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D) Tramitació de projecte de llei pel procediment d'urgència per al Decret Llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

A) RGE núm. 4768/21, del Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut
pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front
als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. 6081

3.9. MOCIONS

A) RGE núm. 5575/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a drets lingüístics, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5709/19.
6092

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 5459/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a limitació de preus
i tarifes de les proves diagnòstiques PCR i antígens. 6093

B) RGE núm. 5460/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a proves
diagnòstiques PCR i antígens exigibles als ciutadans. 6093

C) RGE núm. 5473/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a actuació,
pla o remodelació de la zona de port del Port de Pollença. 6094

D) RGE núm. 5496/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a vot de Balears al Comitè de les Regions pel que fa a la subvenció del gasoil a pescadors i agricultors. 6094

E) RGE núm. 5500/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a
FEA de Neurologia. 6094

F) RGE núm. 5501/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a
FEA de Neurologia. 6094

G) RGE núm. 5502/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a
FEA de Neurologia. 6094

H) RGE núm. 5503/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a
FEA de Neurologia. 6094

I) RGE núm. 5504/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a FEA
de Neurologia. 6095

J) RGE núm. 5505/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a FEA
de Neurologia. 6095

K) RGE núm. 5506/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a
FEA de Neurologia. 6095

L) RGE núm. 5507/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a
FEA de Neurologia. 6095

M) RGE núm. 5510/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a
FEA de Neurologia. 6095

N) RGE núm. 5511/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a
FEA de Neurologia. 6095

O) RGE núm. 5512/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a
FEA de Neurologia. 6096

P) RGE núm. 5513/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a
FEA de Neurologia. 6096
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Q) RGE núm. 5514/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a
FEA de Neurologia. 6096

R) RGE núm. 5515/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a
FEA de Neurologia. 6096

S) RGE núm. 5516/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per a
recursos sociosanitaris per a places de residències i per a places a centres de dia a l'illa d'Eivissa a data 9 de juny de 2021. 6096

T) RGE núm. 5517/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per a
recursos sociosanitaris per a places de residències i per a places a centres de dia a l'illa de Formentera a data 9 de juny de 2021.

6096

U) RGE núm. 5518/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per a
recursos sociosanitaris per a places de residències i per a places a centres de dia a l'illa de Mallorca a data 9 de juny de 2021. 6097

V) RGE núm. 5519/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per a
recursos sociosanitaris per a places de residències i per a places a centres de dia a l'illa de Menorca a data 9 de juny de 2021. 6097

W) RGE núm. 5520/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per a
recursos sociosanitaris per a places de residències i per a places a centres de dia a Palma a data 9 de juny de 2021. 6097

X) RGE núm. 5521/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients pendents
de resolució a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears relatius al municipi de Palma a data 9 de juny de 2021. 6097

Y) RGE núm. 5522/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients pendents
de resolució a la Direcció General de Recursos Hídrics relatius al municipi de Palma a data 9 de juny de 2021. 6097

Z) RGE núm. 5530/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujades abusives
de preus en la connectivitat entre Balears i la Península (1). 6097

AA) RGE núm. 5531/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujades abusives
de preus en la connectivitat entre Balears i la Península (2). 6098

AB) RGE núm. 5532/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujades abusives
de preus en la connectivitat entre Balears i la Península (3). 6098

AC) RGE núm. 5535/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
comprovacions de la biodiversitat de les reserves marines existents a les Balears. 6098

AD) RGE núm. 5536/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
comprovacions de la presència i ocupació dels endemismes en el Parc Natural de Llevant. 6098

AE) RGE núm. 5573/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a avantprojecte
de llei de modificació de la Llei 3/1992, de 15 de juliol, de comunitats balears assentades fora del territori de la comunitat autònoma.

6098

AF) RGE núm. 5587/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a residències de
persones majors, evolució de la COVID-19: 2 professionals actius. 6099

AG) RGE núm. 5588/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a doblers dels fons europeus que es destinaran a cada parc natural de les Illes Balears. 6099

AH) RGE núm. 5594/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a projecte de restauració de les cases d'Albarca del Parc Natural de Llevant. 6099

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 5528/21, de la diputada Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a canvis que
s'haurien de produir a IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6099

B) RGE núm. 5537/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a novetats de programació d'IB3 per al setembre, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

6099
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C) RGE núm. 5545/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comunicat de
les associacions del sector audiovisual de les Illes Balears sobre la situació actual d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6100

D) RGE núm. 5546/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a col·laboració
fora de l'Ens Públic dels periodistes d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

6100

E) RGE núm. 5547/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retransmissió
del partit d'ascens entre UD Eivissa i UCAM Murcia, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. 6100

F) RGE núm. 5548/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a competència
deslleial als mitjans públics en oferir publicitat, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

6100

G) RGE núm. 5549/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a productores audiovisuals que
formaran part de la programació estiuenca, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

6100

H) RGE núm. 5550/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes
Transmèdia, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6100

I) RGE núm. 5551/21, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissió dels partits de la UD Eivissa
per a l'ascens de categoria, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6101

J) RGE núm. 5552/21, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment d'anunciants locals,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6101

K) RGE núm. 5553/21, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3 Ràdio,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6101

L) RGE núm. 5554/21, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a iniciatives per incentivar
la graella d'IB3 Ràdio, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6101

M) RGE núm. 5556/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a vigilar i fer complir
les condicions laborals, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6101

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 5572/21, del Grup Parlamentari Popular, contra la concessió d'indults als condemnats pel Tribunal Suprem pels fets
secessionistes ocorreguts a Catalunya l'octubre de 2017 (procediment d'urgència). 6102

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 5443/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures de suport a la pesca submarina, davant la
Comissió d'Economia. 6103

B) RGE núm. 5444/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a gestió de residus plàstics de les explotacions
agrícoles, davant la Comissió d'Economia. 6103

C) RGE núm. 5463/21, dels Grups Parlamentaris Mixt i Socialista, relativa a atenció adequada de les persones que pateixen patologia
dual, davant la Comissió de Salut. 6104

D) RGE núm. 5544/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació del turisme britànic, davant la Comissió de Turisme
i Treball (procediment d'urgència). 6105

E) RGE núm. 5562/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a inclusió del català en el nou DNI electrònic europeu,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 6106

F) RGE núm. 5576/21, dels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a qualitat dels serveis i protecció dels
treballadors del sector bancari, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 6107
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G) RGE núm. 5586/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi-
Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a creació d'una mesa intersectorial per la Infància i l'Adolescència, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 6109

H) RGE núm. 5609/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a recàlcul de les ajudes econòmiques
als parcs nacionals, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 6110

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES I A INTERPEL·LACIONS

A) A la Pregunta RGE núm. 8210/20, presentada pel diputat Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a lloguer turístic i COVID-19. 6111

B) A la Pregunta RGE núm. 8993/20, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a reemborsament a famílies i estudiants per viatges "de final de curs" de grups contractats. 6111

C) A les Preguntes RGE núm. 13584, 13585 i 13596/20, presentades pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020 (4, 5 i 16). 6111

D) A les Preguntes RGE núm. 13605 i 13606/20, presentades pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020 (25 i 26). 6111

E) A la Pregunta RGE núm. 13607/20, presentada pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020 (27). 6112

F) A la Pregunta RGE núm. 13608/20, presentada pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020 (28). 6112

G) A la Pregunta RGE núm. 13609/20, presentada pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020 (29). 6112

H) A la Pregunta RGE núm. 13610/20, presentada pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020 (30). 6112

I) A les Preguntes RGE núm. 14012 i 14014/20, presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a eliminació de l'ATE a l'escoleta Es Pouet d'Alaior, a retallada en la contractació d'un dels assessors lingüístics del programa
British en el CEIP Sa Graduada de Maó i a continuïtat del programa British al CEIP Sa Graduada de Maó. 6112

J) A la Pregunta RGE núm. 14149/20, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contractació de nous docents a l'illa de Menorca. 6113

K) A la Pregunta RGE núm. 14204/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a contagis COVID-19 i personal que presta serveis als centres sanitaris i sociosanitaris de les Illes Balears (mesos juliol i agost).

6113

L) A la Pregunta RGE núm. 14312/20, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a avaluació
de l'impacte en l'aprenentatge de les llengües estrangeres derivat del Decret per al desenvolupament de la competència comunicativa
en llengües estrangeres. 6113

M) A la Interpel·lació RGE núm. 14918/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern de les Illes Balears per evitar les possibles inundacions i catàstrofes meteorològiques a les Illes Balears. 6113

N) A les Preguntes RGE núm. 15011 a 15022/20, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a ocupació il·legal d'HPO de l'IBAVI d'Eivissa, Mallorca i Menorca els anys 2017, 2018, 2019 i 2020. 6113

O) A la Pregunta RGE núm. 15191/20, presentada pel diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per evitar aglomeracions d'usuaris al metro de Palma UIB-UIB Palma. 6114

P) A la Pregunta RGE núm. 15244/20, presentada pel diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a recuperació de la línia de tren T1e (Inca Express). 6114

Q) A la Pregunta RGE núm. 15354/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a control administratiu de l'Estat sobre el pagament d'indemnitzacions per cancel·lacions de vols aeris. 6114



BOPIB núm. 106 -  18 de juny de 2021 6071

R) A la Pregunta RGE núm. 15355/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a confidencialitat de les dades sobre cancel·lacions de vols entre illes. 6114

S) A la Pregunta RGE núm. 17552/20, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a comissions de servei publicades i retirades abans de la resolució a la Conselleria d'Afers Socials i Esports. 6114

T) A la Pregunta RGE núm. 1121/21, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a personal de càrrecs directius/gerències dels hospitals de les Illes Balears i personal dels equips directius i qualsevol altre
responsable/directiu del Servei Públic de Salut, en relació amb la vacunació COVID-19, a data 21 de gener de 2021. 6115

U) A la Pregunta RGE núm. 1182/21, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a anàlisi jurídica del criteri de distribució de les vacunes contra la COVID-19 entre les diferents autonomies. 6115

V) A la Pregunta RGE núm. 1194/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a alts càrrecs contagiats durant la gestió directa de la pandèmia. 6115

W) A la Pregunta RGE núm. 1258/21, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a ús, subministrament i disponibilitat de xeringues de precisió que permetin utilitzar cada vial de la vacuna de Pfizer/BioNTech
per administrar sis dosis en lloc de cinc. 6115

X) A les Preguntes RGE núm. 1286 a 1288/21, presentades per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a import no executat del pressupost de l'AETIB de 2020 (1 a 3). 6115

Y) A les Preguntes RGE núm. 2248 a 2259/21, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de totes les conselleries i de Presidència del Govern que han rebut alguna
dosi de la vacuna contra la COVID-19 a data 28 de febrer de 2021. 6116

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 5557/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença del director de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, sobre el contingut de l'informe "Bases per a una auditoria ciutadana del deute públic de
la CAIB 2007-2019". 6116

3.17. INFORMACIÓ

A) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al 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 (RGE núm. 4709/21). 6116

B) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei del Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen
la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix
un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada
per la COVID-19 (RGE núm. 4768/21). 6116

C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 14903/20. 6116

4. INFORMACIONS

A) Canvi de portaveu del Grup Parlamentari Mixt. 6116

B) Normes reguladores del procediment per a l'elecció dels membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. 6117

C) Acord sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i modificació del punt 4 i l’annex i de la Resolució de retribucions,
indemnitzacions i assignacions institucionals per a l’any 2021. 6118
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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
25 de maig de 2021, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 4926/21, relativa a regulació i normativa que afecta els
animals que viuen a l'entorn humà, amb l'esmena RGE núm.
5132/21, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la retirada definitiva del Decret pel qual es
regula la identificació dels animals que viuen en l'entorn
humà en l'àmbit de les Illes Balears i que des del 3 d'abril
de 2018 es troba en fase d'exposició pública. 

2. El Parlament de les Illes Balears acorda incloure a la
pròxima llei de benestar animal la creació d’un Consell
Assessor de Benestar i Protecció dels animals com a òrgan
col·legiat de participació, consulta, informació i
assessorament sobre aspectes d’interès relacionats amb el
benestar i la protecció dels animals, adscrit a la conselleria
competent, sense que l’esmentat òrgan suposi, en cap cas,
un cost afegit per a l’administració pública.

3. El Parlament de les Illes Balears insta els consells
insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a
establir fórmules de coordinació entre els seus ajuntaments,
per al control de les colònies de ferals o d'una altra mena
d'animals per unificar les directrius i les normatives de
control i de funcionament, sempre sense llevar les
competències pròpies de cada municipi. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta els consells
insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a
destinar una partida econòmica als municipis que així ho
requereixin per al control de les colònies ferals o d'una altra
mena d'animals que afectin el nostre entorn urbà.

A la seu del Parlament, 1 de juny de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juny de 2021, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 5115/21, relativa a política general en matèria tributària,
amb l'esmena RGE núm. 5259/21, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

B)

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

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

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

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

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a rebaixar la factura de la llum amb la reducció de
l’IVA del 21% actual al 4%, per ser un bé de primera
necessitat i no un article de luxe.

A la seu del Parlament, 1 de juny de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de maig de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 1660/21, relativa a mesures d'impuls per
a la ciència a les Illes Balears, i quedà aprovada la següent:

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-102.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-102.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105132
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105132
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-103.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-103.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105259
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RESOLUCIÓ

A)

El Parlament de les Illes Balears insta:

1. El Govern de les Illes Balears a continuar aplicant
perspectiva de gènere en totes les seves polítiques
públiques, amb el compromís que tant homes com dones
puguin tenir les mateixes oportunitats en el camp de la
recerca sense que es produeixi en cap cas diferència de sou
pel mateix lloc de treball. 

2. El Govern de les Illes Balears a continuar i incrementar
la promoció educativa de referents femenins en els centres
escolars a través de campanyes de conscienciació, activitats
culturals dirigides a nens i nenes i l'elecció de llibres de text
o d’altres materials educatius de format digital amb
perspectiva de gènere. 
3. El Govern de l'Estat a augmentar la inversió en ciència i
recerca fins al 2% del PIB estatal tal com estableix l'agenda
2030 per al desenvolupament sostenible. 

4. El Govern de l'Estat a possibilitar la participació de
representants de tots els territoris del país en el
desenvolupament de l'Estratègia Espanyola de Ciència,
Tecnologia i Innovació 2021-2027, on, entre altres
compromisos i objectius, s'incloguin millores en les
fórmules de contractació i l'augment de la remuneració al
personal investigador; així com estratègies per ampliar
l'oferta i la consolidació de places a cadascun dels territoris
de l'Estat amb prioritat en aquells que depenen gairebé en
exclusivitat del sector terciari i, per tant, s'han vist més
greument afectats pels efectes de la crisi de la COVID-19. 

5. El Govern de les Illes Balears a agilitar el sistema de
concursos públics i vetllar perquè la publicitat i la
transparència siguin fonamentals en la gestió de les
convocatòries i dels projectes. 

6. El Govern de les Illes Balears a enfortir l'atracció i la
retenció del talent, impulsant juntament amb el Govern de
l'Estat incentius fiscals, ajudes a la instal·lació en el territori
o qualsevol altra iniciativa que procuri una oferta
professional àmplia. També seguir potenciant l'elaboració
d'un estatut del personal de recerca. 

7. El Govern de les Illes Balears a agilitar la creació i la
dotació de l'IRIB (Institut de Recerca de les Illes Balears)
que posi en marxa programes d'atracció de talent
investigador a les illes. 

8. El Govern de les Illes Balears a la creació d'un Pla de
Formació de postdoctorat destinat a millorar les
competències del personal investigador a la UIB i a altres
ens públics dedicats a la recerca de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 1 de juny de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de maig de 2021, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2901/21,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern pel que fa a l'habitatge.

Actuà com a interpelAlant el diputat José Luis Camps i Pons
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Mobilitat i Habitatge. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

Palma, 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de juny de 2021, debaté la InterpelAlació RGE núm. 4772/21,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb la pesca d'arrossegament a les Illes
Balears.

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

Palma, 16 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 25
de maig de 2021, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 5001/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a augment del consum
de producte local, que contestà la consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació.

B) RGE núm. 5007/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vaga dels
treballadors dels serveis informatius d'IB3, que contestà la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

C) RGE núm. 4991/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a revisió dels protocols de violència masclista,

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-095.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-102.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-102.pdf#page=44
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-102.pdf#page=45
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-102.pdf#page=43
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que contestà la consellera de Presidència, Funció Pública i
Igualtat.

D) RGE núm. 4993/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adaptació de la central
tèrmica de Maó a la nova normativa europea de reducció
d'emissions, que contestà el vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica.

E) RGE núm. 4998/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a celebració
de l'ascens a primera de RCD Mallorca, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

F) RGE núm. 5005/21, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a crítiques de
les organitzacions professionals agràries a la Direcció General
de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, que contestà la
consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

G) RGE núm. 5008/21, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions
en relació amb el turisme britànic, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

H) RGE núm. 5010/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol de
vacunació aplicat als pares de nins menors de 16 anys que
compten amb grau 3 de dependència, que contestà la consellera
de Salut i Consum.

I) RGE núm. 5006/21, del diputat Sebastià Sagreras i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris econòmics i
de sostenibilitat quan el Govern licita habitatge públic, que
contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

J) RGE núm. 5004/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de
gestió de recursos pesquers de les Illes Balears, que contestà la
consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

K) RGE núm. 5009/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca, que contestà el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

L) RGE núm. 5011/21, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sinceritat del
Govern amb el professorat dels centres d'educació de persones
adultes, que contestà el conseller d'Educació i Formació
Professional.

M) RGE núm. 4994/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a les Illes
Balears i FITUR 2021, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

N) RGE núm. 4990/21, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració dels
incompliments de l'escola concertada, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 5073/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a admissió a tràmit per part del Tribunal Constitucional
del recurs d'inconstitucionalitat contra els Pressuposts Generals
de l'Estat per a 2021, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

P) RGE núm. 4997/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a visites de
turistes aquesta temporada, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Q) RGE núm. 5013/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa als autònoms i el
sistema de cotitzacions anunciat pel Govern d'Espanya, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

R) RGE núm. 5012/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebaixa fiscal per
ajudar a incentivar l'economia, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de juny de 2021, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

S) RGE núm. 5161/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a soca de
la variant índia de la COVID-19 a les Illes Balears, que
contestà la consellera de Salut i Consum.

T) RGE núm. 5167/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a resolució de les
infraccions regulades en el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol,
que contestà la consellera de Presidència, Funció Pública i
Igualtat.

U) RGE núm. 5149/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a cost
dels MENA de Ceuta, que contestà la consellera d'Afers
Socials i Esports.

V) RGE núm. 5248/21, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema de
distribució dels 855 milions d'euros en ajudes directes a les
empreses de les Illes Balears, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

W) RGE núm. 5169/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política en
matèria de família, que contestà la consellera d'Afers Socials i
Esports.

X) RGE núm. 5170/21, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de
possibles infeccions de COVID a ports i aeroports aquesta
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temporada turística, que contestà la consellera de Salut i
Consum.

Y) RGE núm. 5165/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expropiació
d'habitatges, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

Z) RGE núm. 5171/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a herències en vida, que
contestà la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

AA) RGE núm. 5166/21, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avantguarda
educativa, que contestà el conseller d'Educació i Formació
Professional.

AB) RGE núm. 5168/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de salut
a totes les illes, que contestà la consellera de Salut i Consum.

AC) RGE núm. 5157/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a situació
dels expedients de cessió temporal obligatòria de l'ús de 56
habitatges, que contestà el conseller de Mobilitat oi Habitatge.

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

AE) RGE núm. 5255/21, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a ús de la llengua catalana per
part de les autoritats a l'acte de celebració de l'ascens de la UD
Eivissa, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

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

AG) RGE núm. 5150/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
president de la Generalitat catalana, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

AH) RGE núm. 5254/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
repartiment dels 855 milions d'euros en benefici de les
empreses, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

AI) RGE núm. 5173/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques dutes a
terme pel Govern en els dos primers anys de legislatura, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de maig de 2021, rebutjà el Punt 1 de la Moció RGE núm.
4926/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació i
normativa que afecta els animals que viuen a l'entorn humà,
amb el resultat següent: vots emesos 55, vots a favor 21, vots
en contra 33 i abstencions 1.

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de juny de 2021, rebutjà els Punts 1, 2, 3, 5, 7 i 10 de la Moció
RGE núm. 5115/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política general en matèria tributària, amb el resultat següent: 
• Punts 1, 2 i 10: vots emesos 56, vots a favor 26, vots en

contra 30 i abstencions 0.
• Punts 3 i 7: vots emesos 56, vots a favor 26, vots en contra

27 i abstencions 3.
• Punt 5: vots emesos 56, vots a favor 23, vots en contra 30

i abstencions 3.

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de maig de 2021, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
4700/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a drets dels
funcionaris i treballadors de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, amb el resultat següent: vots emesos 56, vots a favor
25, vots en contra 28 i abstencions 3.

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-103.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-103.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-103.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-103.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-103.pdf#page=36
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-103.pdf#page=36
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-104.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-103.pdf#page=35
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-103.pdf#page=36
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-104.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-103.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-102.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-102.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-103.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-035.pdf#page=82
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-035.pdf#page=82


6076 BOPIB núm. 106 -  18 de juny de 2021

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional amb motiu de la celebració del

Dia Nacional de l'Epilèpsia.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de maig de 2021, aprovà per assentiment la declaració
institucional que s'insereix a continuació.

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Declaració institucional amb motiu de la celebració del
Dia Nacional de l'Epilèpsia

 L’epilèpsia és una malaltia cerebral crònica que pot afectar
qualsevol persona, en qualsevol moment de la seva vida.
Segons l’OMS, uns 50 milions de persones la pateixen en tot el
món. A Espanya afecta a gairebé 400.000 persones i anualment
es diagnostiquen més de 20.000 casos nous. A Balears la
pateixen 9.500 persones, segons dades de la Societat Espanyola
de Neurologia. 

L’epilèpsia és una malaltia molt complexa que es
caracteritza pel patiment de descàrregues elèctriques excessives
de grups de cèl·lules cerebrals que poden produir-se en
diferents parts del cervell. Les convulsions poden anar des
d’episodis molt breus d’absència o de contracció muscular fins
a convulsions prolongades i greus. La seva freqüència també
pot variar des de menys d’una a l’any fins a diverses al dia. A
vegades venen acompanyades de pèrdua de la consciència i del
control dels esfínters.

El seu diagnòstic no és fàcil perquè freqüentment es confon
amb trastorn de la son i amb malalties psiquiàtriques. Per això
és important facilitar l’accés tant a un diagnòstic precoç i
diferencial com als medicaments més innovadors que tenen
com a resultat un millor control de l’epilèpsia, major qualitat de
vida, reducció del cost econòmic associat i un millor pronòstic
a llarg termini. 

Per altra banda es fa necessària tant l’especialització dels
sanitaris per tal de diagnosticar i tractar aquesta malaltia tan
complexa, com l’augment de la xarxa d’unitats d’epilèpsia de
referència del sistema nacional de salut. 

En l’actualitat només sis comunitats autònomes disposen
d’unitat d’epilèpsia: Madrid, Catalunya, Andalusia, Comunitat
Valenciana, Galícia i País Basc. Les Illes Balears tenen a
l’Hospital de Son Espases una unitat d’epilèpsia, però no forma
part d’aquesta xarxa d’unitats d’epilèpsia de referència. 

Es tracta d’una de les malalties conegudes més antiga i ha
estat envoltada de temors, desconeixement, discriminació i
estigmatització social durant segles. Aquesta estigmatització
persisteix avui en dia. Segons dades de la SEN el 50% dels
pacients viuen estigmatitzats i la seva expectativa de vida es

veu reduïda entre 2 i 10 anys, sent la seva taxa de mortalitat
d’entre dues i tres vegades major que la de la població general. 

Tot això influeix en la qualitat de vida dels pacients i les
seves famílies i a més suposa un alt risc de patir trastorns de
salut mental com depressió, ansietat i altres tipus de patologies.
En aquest sentit, s’ha de normalitzar la malaltia augmentant les
campanyes d’informació i sensibilització que ajudaran a les
persones que pateixen epilèpsia a disminuir l’impacte negatiu
de la malaltia en la seva qualitat de vida així com a la seva
integració en la societat. 

És imprescindible dedicar esforços perquè tant la societat
en general com el personal sanitari en particular millorin els
seus coneixements sobre aquesta patologia, així com per
facilitar informació veraç sobre l’epilèpsia que eviti conductes
de rebuig per desconeixement. 

Personatges il·lustres com ara Juli Cèsar, Joana d’Arc,
Napoleó o Isaac Newton patiren epilèpsia. Personalitats més
actuals com ara Elton John, Melanie Griffith o Àlex Crivillé
també han declarat que conviuen amb aquesta malaltia cerebral. 

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ens ha afectat
a tots d’una manera o una altra, també els que pateixen
l’epilèpsia. Un estudi recent de la unitat d’epilèpsia del servei
de neurologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de
Barcelona i el Grup de Recerca d’epilèpsia de Vall d’Hebron
Institut de Recerca ha determinat que el confinament va tenir
efectes negatius amb pacients amb epilèpsia. 

El Parlament de les Illes Balears amb motiu del Dia
Nacional de l’Epilèpsia manifesta la seva solidaritat amb totes
les persones afectades per aquesta malaltia i declara el
compromís de la cambra per contribuir a respondre a les seves
necessitats.

Davant aquesta situació el Parlament de les Illes Balears: 

Primer. Considera rellevant que es doni suport a les
necessitats actuals de la unitat d’epilèpsia de l’Hospital Son
Espases i al servei de neurologia d’Eivissa i Menorca per tal
que es permeti continuar amb una atenció especialitzada i un
tractament individualitzat des d’un vessant multidisciplinar als
pacients d’epilèpsia; aquesta unitat ha d’organitzar-se de
manera que pugui donar servei a totes les illes.

Segon. Advoca perquè es duguin a terme les accions
pertinents que garanteixin la integració laboral de les persones
que pateixin epilèpsia i s’estableixin fórmules de protecció
laboral.

Tercer. Insta totes les institucions públiques i privades de
les Illes Balears a promoure l’augment de campanyes
d’informació, sensibilització i conscienciació de l’epilèpsia
sobretot en centres educatius i lúdics per tal de normalitzar la
malaltia i combatre l’estigmatització dels que la pateixen.
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Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 5139/21.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juny de 2021, quedà ajornada la pregunta esmentada,
presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a estació permanent de mesurament
de qualitat de l'aire al port de La Savina, atesa la petició del
Govern amb l'escrit RGE núm. 5260/21.

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

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

es valida el Decret Llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar
i agilitzar la tramitació d'ajudes i altres actuacions en
matèria d'habitatge (RGE núm. 4709/21).
 

D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 1 de juny de 2021, després d’un debat i una votació de
totalitat, acordà validar el Decret Llei 4/2021, de 3 de maig, per
impulsar i agilitzar la tramitació d’ajudes i altres actuacions en
matèria d’habitatge (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
58 de 4 de maig de 2021).

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Tramitació de projecte de llei pel procediment

d'urgència per al Decret Llei 4/2021, de 3 de maig, per
impulsar i agilitzar la tramitació d'ajudes i altres
actuacions en matèria d'habitatge (RGE núm. 4709/21).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de juny de 2021, aprovà per 55 vots a favor, cap en contra i cap
abstenció, que el Decret llei 4/2021, esmentat a l'enunciat, es
tramités com a projecte de llei pel procediment d'urgència, de
conformitat amb l'article 157.4 del Reglament del Parlament.

Palma, a 16 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'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de juny de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 999/21, relativa a la realització de totes les accions que
corresponguin al Govern de les Illes Balears per avançar en
la transferència en matèria de justícia, amb les esmenes RGE
núm. 5286 i 5287/21, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears perquè en el termini màxim de vuit mesos
elabori un informe sobre la complexitat i les peculiaritats de
l’exercici de la competència de justícia a les Illes Balears
com a comunitat arxipelàgica, tot valorant les repercussions
d’aquesta realitat. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears perquè, en el termini màxim de 8 mesos
des de la finalització de l’informe referit a l’apartat primer
d’aquesta proposició no de llei, elabori una actualització del
cost efectiu que hauria de tenir el traspàs de la competència
de justícia a favor del Govern de les Illes Balears, tenint en
compte els canvis produïts els darrers anys en aquest servei
públic, les necessitats i mancances del servei i el creixement
poblacional.

A la seu del Parlament, 8 de juny de 2021
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de juny de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 4205/21, relativa a impuls a la Llei de memòria i
reconeixement democràtics, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

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

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

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

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar avançant amb els projectes
educatius en matèria de Memòria Democràtica i Drets
Humans com a eina fonamental per garantir la no-repetició,
tal i com es constata a l’informe A/HRC/27/56/Add.1 del
relator especial sobre la veritat, la justícia, la reparació i les
garanties de no-repetició de les Nacions Unides.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar publicant i actualitzant estudis i a
satisfer els diferents drets que regulen la Llei 10/2016, de
13 de juny, per a la recuperació de persones desaparegudes
durant la Guerra Civil i el franquisme, i la Llei 2/2018, de
13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les
Illes Balears. 

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

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

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

A la seu del Parlament, 8 de juny de 2021
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 2 de juny de 2021, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 1031/21, relativa a pla urgent

de vacunació específic per a les Illes Balears i altres
comunitats autònomes turístiques, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

C)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a establir un Pla urgent de vacunació específic per a
les Illes Balears -entre altres comunitats autònomes
turístiques- per tal d’accelerar la vacunació de la majoria de
la seva població amb la finalitat de salvar la temporada
turística de 2021. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a aconseguir que el 70% de la població de
les Illes de forma equitativa, sense discriminació entre illes,
estigui vacunada, com a màxim, el 30 de juny de 2021. Per
a tal fi, l’executiu autonòmic habilitarà tots els recursos que
siguin necessaris.

A la seu del Parlament, 8 de juny de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de juny de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 17496/20, relativa a foment de l'ús de la biomassa
vegetal, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en la mesura que sigui possible i sobretot
en les noves instal·lacions o renovacions de les antigues
instal·lacions d'aigua calenta i calefacció o fins i tot d’aire
condicionat en els edificis del Govern s'instal·lin calderes
de biomassa vegetal d’origen local. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una línia de subvencions per a les
empreses públiques o privades per promoure la instal·lació
de caldera de biomassa vegetal d’origen local en substitució
de les calderes amb ús de combustibles fòssils.

A la seu del Parlament, 8 de juny de 2021
El secretari de la comissió
Damià Borràs i Barber
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez
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Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 3 de juny de 2021, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2922/21, relativa
a innovació i coneixement turístic, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprofundir en l'aliança per la innovació i el
coneixement turístic i a incorporar-hi totes les
organitzacions existents a les nostres illes perquè realitzin
les seves aportacions en aquestes àrees.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar de manera coordinada, entre les
diferents conselleries amb competències en l'àmbit de la
innovació, una campanya divulgativa dirigida a totes les
organitzacions existents a les nostres illes vinculades amb
la innovació per tal d'informar sobre les propostes del
programa "Horitzó Europa".

A la seu del Parlament, 8 de juny de 2021
El secretari de la comissió
Damià Borràs i Barber
El president de la comissió
Alejandro López i Soria

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 3 de juny de 2021, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2943/21, relativa
a reconeixement de les malalties professionals de les "kellys",
amb l'esmena RGE núm. 5344/21, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

F)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar dins l’any 2021 el Reial Decret
1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre
de malalties professionals al sistema de la Seguretat Social,
per tal d’incloure les malalties derivades de la feina de
cambrera de pisos com a malalties professionals pròpies de
la professió, tal i com es ve reclamant des del Govern de les
Illes Balears des de 2016.

A la seu del Parlament, 8 de juny de 2021
El secretari de la comissió
Damià Borràs i Barber
El president de la comissió
Alejandro López i Soria

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de juny
de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 2374/21, relativa a suport a la campanya SOS
Esports, amb l'esmena RGE núm. 5356/21, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

G)

El Parlament de les Illes Balears comparteix els
objectius i manifesta el seu suport a la campanya SOS
ESPORTS i insta el Govern de les Illes Balears i la resta
d’institucions de les Illes Balears a prendre totes les
mesures necessàries al seu abast, per protegir les entitats i
els clubs esportius de la nostra comunitat autònoma.

A la seu del Parlament, 8 de juny de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de juny
de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4717/21, relativa a reclamació de l'alliberament de
la cooperant espanyola Juana Ruiz Sánchez, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

H)

1. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
l'Estat d'Israel l'alliberament immediat de la ciutadana
espanyola Juana Ruiz Sánchez, cooperant humanitària en
territori palestí, així com l'alliberament de la resta de
persones empresonades en la seva mateixa situació, i que a
totes se'ls apliqui la legislació internacional en matèria de
Drets Humans i Dret Internacional Humanitari així com
l'accés a un procés just que no vulneri la seva presumpció
d'innocència. 

2. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern
d'Espanya i a la Comissió Europea que intensifiquin els
contactes diplomàtics per tal de pressionar el Govern de
l'Estat d'Israel a assolir un procés just que no vulneri la seva
presumpció d’innocència.

3. El Parlament de les Illes Balears reafirma el compromís
amb els Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari i
manifesta tot el seu suport i solidaritat tant a Juana Ruiz
Sánchez com a la resta de persones arrestades i a les seves
famílies, a més d'agrair el seu treball per millorar la salut de
la ciutadania palestina.
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A la seu del Parlament, 8 de juny de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de juny de
2021, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1236/21, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a rebuig a qualsevol normativa que doni cobertura a
l'"okupació" il·legal i per a la recuperació immediata de
l'immoble per part del seu propietari, amb el resultat següent:
vots emesos 11, vots a favor 5, vots en contra 6 i abstencions
0.

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del president de la Federació Balear de

Confraries de Pescadors de les Illes Balears, davant la
Comissió d'Economia, sobre la situació que pateix la pesca
a les Illes Balears arran de les restriccions establertes per
la Unió Europea i aplicades pel Govern de l'Estat (RGE
núm. 4289/21).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 3 de juny de 2021, tengué lloc la
compareixença del president de la Federació Balear de
Confraries de Pescadors de les Illes Balears, qui, acompanyat
del secretari i de la secretària adjunta de la Federació, informà
sobre el tema indicat.

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Debat dels informes de la Sindicatura de Comptes de les

Illes Balears 187 i 188/2021 i de la Memòria anual i
informació de la liquidació 2020 per a l'any 2021 (RGE
núm. 2840, 2960 i 3701/21).

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 1 de juny de 2021, es debateren
els informes esmentats, del Compte General de l'Ajuntament de
Palma, corresponent a l'any 2016 i a la rendició de comptes del
sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici
2019, així com la Memòria anual i informació de la liquidació
2020 de la Sindicatura de Comptes per a l'any 2021 .

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord de compareixença del president del Consell

Assessor de Dret Civil de les Illes Balears, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre els
canvis normatius en tramitació i sobre els darrers criteris
interpretatius en relació amb els pactes successoris (RGE
núm. 2743/21).

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de juny de
2021, aprovà per unanimitat recaptar la compareixença del
president del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears
per tal d'informar sobre el tema esmentat a l'enunciat.

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acord de compareixença de la consellera de Presidència,

Funció Pública i Igualtat, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, sobre el nou Pla especial per
combatre el risc d'inundacions (INUNBAL) (RGE núm.
4728/21).

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de juny de
2021, aprovà per unanimitat recaptar la compareixença de la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per tal
d'informar sobre el tema esmentat a l'enunciat.

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

D)
Acord de compareixença del director general de la

Gerència d'Atenció d'Urgències 061, davant la Comissió de
Salut, sobre el funcionament de la base operativa del 061 a
Formentera (RGE núm. 1558/21).

 La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 2 de juny de 2021, aprovà per assentiment
recaptar la compareixença del director general de la Gerència
d'Atenció d'Urgències 061 per tal d'informar sobre el tema
esmentat a l'enunciat.

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Acord de compareixença de la subdirectora d'Atenció

a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malalties Poc
Freqüents del Govern de les Illes Balears, davant la
Comissió de Salut, sobre l'incompliment dels acords
pressupostaris de 2020 en matèria d'atenció a la cronicitat
a l'illa de Formentera (RGE núm. 1641/21).

 La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 2 de juny de 2021, aprovà per assentiment
recaptar la compareixença de la subdirectora d'Atenció a la
Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malalties Poc
Freqüents del Govern de les Illes Balears per tal d'informar
sobre el tema esmentat a l'enunciat.

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Rebuig de la sol·licitud de compareixença de la

directora general de Salut Pública i Participació, davant la
Comissió de Salut, sobre el Pla de vacunació contra la
COVID que aplica el Govern (RGE núm. 1970/21).

 La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 2 de juny de 2021, rebutjà, per 6 vots a favor, 6 en
contra i 1 abstenció (atès l'article 191.2 del Reglament de la
cambra) la sol·licitud de compareixença esmentada a l'enunciat.

Palma, a 16 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 16 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. 4768/21, del Decret llei 5/2021, de 7 de
maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de
desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei
11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19.

Així mateix, la Mesa acorda que s'obre un termini de 8 dies
(que finalitzarà el proper dia 17 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 26 d'agost) i que es tramitin davant la
Comissió de Salut.

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 16 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 26 d'agost.

Palma, a 16 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Mercedes Garrido Rodríguez, secretària del Consell de Govern:

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, a proposta conjunta de la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat i de la
consellera de Salut i Consum, en la sessió de dia 7 de maig de
2021, adoptà l’Acord següent:

1. Acord d’aprovació del Decret llei pel qual es
modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut
pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10
de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador
específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19
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Des de l’inici de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-
19, les autoritats competents de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears han pogut intervenir en les
activitats públiques i privades per protegir la salut de la
població, garantir el control dels brots epidemiològics i
contenir la propagació de les infeccions pel SARS-CoV-2,
emparades en els poders que la legislació sanitària atorga a les
autoritats sanitàries per fer front a situacions en què la salut
pública es troba greument compromesa i en la legislació de
protecció civil i ho han fet tant a l’empara de la primera
declaració d’estat d’alarma mitjançant el Reial decret
463/2020, de 14 de març, com una vegada finalitzat aquest,
durant el període comprès entre el 21 de juny i el 25 d’octubre
i a partir d’aquell moment, a l’empara de la declaració del
segon estat d’alarma, que finirà el proper dia 9 de maig.

En l’àmbit estatal, la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril,
de mesures especials en matèria de salut pública, en els articles
1 i 3 conté l’habilitació perquè les autoritats sanitàries
competents, amb la finalitat de protegir la salut pública i
prevenir la seva pèrdua o deteriorament, a més de dur a terme
accions preventives generals, puguin adoptar, quan ho
exigeixin raons sanitàries urgents o necessàries, mesures que
tractin de controlar o evitar la transmissibilitat de malalties. El
rang orgànic d’aquesta clàusula general permet a l’autoritat
sanitària, sigui estatal o autonòmica, adoptar en situacions
epidèmiques greus totes les mesures necessàries per garantir la
salut pública, sotmeses al control judicial en la mesura que
limitin drets fonamentals.

Aquest apoderament per adoptar les mesures que resultin
necessàries per combatre una situació de pandèmia com l’actual
es conté també en la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de
sanitat, que en l’article 26 permet que, en cas que existeixi un
risc imminent i extraordinari per a la salut, les autoritats
sanitàries puguin adoptar les mesures preventives que
considerin sanitàriament justificades, durant l’espai de temps
estrictament necessari per fer front a la situació extraordinària,
i amb subjecció als principis que estableix l’article 28, entre les
quals hi ha la necessària proporcionalitat entre la mesura
adoptada i la finalitat perseguida, i la utilització de les mesures
que menys perjudiquin el principi de lliure circulació de les
persones i dels béns, la llibertat d’empresa i qualssevol altres
drets afectats.

L’adopció de mesures i limitacions per contenir la
transmissió de malalties transmissibles té també suport en la
Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública, que en
l’article 54 preveu que les administracions competents puguin
adoptar totes les mesures necessàries per assegurar el
compliment de la llei i, amb caràcter excepcional, sens
perjudici de les mesures previstes en la Llei Orgànica 3/1986,
de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública,
i de les mesures previstes en la Llei general de sanitat, quan ho
requereixin motius d’extraordinària gravetat o urgència,
mesures d’immobilització i, si escau, el comís de productes i
substàncies, d’intervenció de mitjans materials o personals, de
tancament preventiu d’instal·lacions, establiments, serveis i
indústries, de suspensió de l’exercici d’activitats, entre d’altres,
sempre que es justifiquin i s’ajustin a la finalitat de prevenció,
protecció i control de la salut individual i col·lectiva.

A les Illes Balears comptam amb una regulació sanitària
específica, de rang legal, continguda en la Llei 5/2003, de 4

d’abril, de salut de les Illes Balears, i en la Llei 16/2010, de 28
de desembre, de salut pública de les Illes Balears, que ens va
permetre, a l’empara de la clàusula general de la Llei Orgànica
3/1986, garantir una estratègia de resposta adequada per part de
les autoritats competents a la crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19.

En concret, l’article 51 de la Llei autonòmica 5/2003, de 4
d’abril, que regula les actuacions de control sanitari, estableix
el deure de l’Administració sanitària, en l’exercici de les seves
competències, d’adoptar les mesures oportunes d’intervenció
provisionals davant situacions de risc per a la salut col·lectiva,
com ara les següents:

a) Establir limitacions preventives de caràcter administratiu
respecte de les activitats públiques o privades que, directament
o indirectament, puguin tenir conseqüències negatives per a la
salut.

b) Establir requisits mínims i prohibicions per a l’ús i el
trànsit de béns i productes quan impliquin un risc o dany per a
la salut.

c) Adoptar les mesures oportunes d’intervenció provisionals
davant situacions de risc per a la salut col·lectiva, sens
perjudici de les indemnitzacions procedents.

En la mateixa línia, l’article 49.2 de la Llei 16/2010, de 28
de desembre, de salut pública de les Illes Balears, disposa que,
quan hi hagi -o se sospiti raonablement que hi és- un risc
imminent i extraordinari per a la salut de la població com a
conseqüència d’una situació sanitària concreta d’una persona
o d’un grups de persones, es pot ordenar l’adopció de mesures
preventives generals i d’intervenció, entre les quals s’inclouen
les de reconeixement, de tractament, d’hospitalització o de
control individual sobre la persona o el grup de persones,
mitjançant una resolució motivada, pel temps necessari per a la
desaparició del risc.

Tot i que la nostra legislació no concreta les mesures
d’intervenció administrativa que es poden adoptar en situacions
de pandèmia per garantir el control de contagis ni el
procediment que s’ha de seguir per adoptar-les, els acords del
Consell de Govern i les resolucions de la consellera de Salut i
Consum dictades per fer front a la pandèmia ocasionada per la
COVID-19, sobre la base d’aquesta legislació, entre la
finalització del primer estat d’alarma i fins a la declaració del
segon, van superar el judici valoratiu dels jutjats contenciosos
administratius de Palma i de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, pel que fa a la decisió sobre l’autorització o la
ratificació de les mesures d’acord amb l’article 10.8 de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en tant
que afectaven drets fonamentals d’una col·lectivitat de
destinataris no identificats individualment, amb mesures com
el confinament perimetral d’àmbit territorial insular o inferior,
la limitació del dret de reunió i l’establiment de cabudes
màximes en els actes de culte.

A l’empara del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel
qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació
d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, el qual ha estat
prorrogat mitjançant el Reial decret 956/2020, de 3 de
novembre, fins a les 00.00 hores del 9 de maig de 2021, en
l’àmbit de cada comunitat autònoma, s’han pogut dictar les
ordres, les resolucions i les disposicions per aplicar les
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previsions establertes en els articles 5 a 11 sense la tramitació
prèvia de procediment administratiu i sense que siguin
aplicables les previsions del segon paràgraf de l’article 8.6 i de
l’article 10.8 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Entre les mesures previstes amb la finalitat de limitar
l’expansió de la pandèmia, en el Reial decret 926/2020, de 25
d’octubre, hi ha les següents: en l’article 5 s’estableixen
mesures per a la restricció de la mobilitat nocturna; en l’article
6, la possibilitat de limitar l’entrada i la sortida dels territoris de
les comunitats autònomes, així com altres àmbits territorials
inferiors, amb determinades excepcions; en l’article 7, la
limitació de la permanència de grups de persones en espais
públics i privats en un nombre màxim de sis persones, llevat
que es tracti de convivents i, si escau, en funció de l’evolució
dels indicadors sanitaris, epidemiològics i altres, en el nombre
inferior a sis persones que determinin les autoritats competents
delegades; i en l’article 8, específicament, la possibilitat de
limitar les cabudes en els llocs de culte. El Reial decret
926/2020, en l’article 13, també preveu que les mesures
establertes es puguin completar amb altres que, amb la finalitat
de garantir la necessària coordinació, pugui acordar el Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, inclosos, si escau,
l’establiment d’indicadors de referència i criteris de valoració
del risc.

La imminent finalització d’aquest règim jurídic excepcional
fa recomanable introduir en la nostra legislació més concreció
de les mesures d’intervenció administrativa que es poden
adoptar en situacions de pandèmia per garantir el control de
contagis, i resulta també necessari i urgent delimitar el
procediment que s’ha de seguir per adoptar-les.

Així doncs, aquest decret llei té per objecte modificar la
Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes
Balears, per concretar les mesures que, en situacions de
pandèmia o epidèmia declarades per les autoritats competents,
poden adoptar les autoritats sanitàries autonòmiques
competents, com també el procediment per adoptar-les tot
garantint-ne la idoneïtat, la proporcionalitat i la temporalitat. La
finalitat és recollir en la nostra normativa les mesures que
durant l’estat d’alarma s’han evidenciat com a especialment
idònies pel que fa a la necessitat de contenir la propagació del
virus, com el confinament perimetral d’una barriada, un
municipi, una illa o tot l’arxipèlag, els controls a l’entrada de
les illes a través de ports i aeroports, la restricció de les
reunions, la limitació a la mobilitat en horari nocturn o la
limitació de cabudes en llocs de culte, a fi que puguin tenir la
previsibilitat normativa suficient perquè, en cas que la situació
epidemiològica o assistencial ho justifiqui, en el marc del
procediment previst en els articles de la Llei 16/2010, de 28 de
desembre, de salut pública de les Illes Balears, que es
modifiquen o s’hi introdueixen mitjançant aquest decret llei,
s’hi pugui recórrer per assegurar la protecció de la salut
pública.

Per assolir l’objectiu perseguit, aquest decret llei modifica
la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes
Balears, en el sentit d’introduir-hi cinc nous articles que
recullen les mesures concretes abans esmentades i el
procediment per adoptar-les. En particular, s’inclouen aquests
preceptes per tal de possibilitar l’adopció de mesures
preventives en situació de pandèmia o epidèmia i la intervenció

de centres de serveis socials, s’estableixen les condicions per
adoptar-les, es preveu la potenciació del paper de les noves
tecnologies en la gestió i el control dels riscs per a la salut
pública, i s’estableix el marc en què s’han de dur a terme la
cooperació i la col·laboració administratives en matèria de salut
pública.

D’altra banda, aquest decret llei també modifica el Decret
llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19, per tal de mantenir la vigència
dels tipus infractors prevists en els articles 3.h) i 4.g), relatius
a l’agreujament de les infraccions lleus i greus quan aquestes
són comeses en un territori on s’hagi declarat el màxim nivell
d’alerta sanitària -introduïdes pel Decret llei 15/2020, de 21 de
desembre, i amb una vigència limitada fins al 9 de maig de
2021-, atès el seu efecte dissuasiu, per garantir el compliment
de les mesures que, amb la finalitat d’assegurar la salut de les
persones, estableixen les autoritats sanitàries. Així mateix, i
davant l’augment progressiu de la mobilitat, també es considera
oportú incloure un nou tipus infractor per tal de sancionar els
incompliments de l’acreditació del resultat negatiu de les
proves diagnòstiques que, si escau, s’estableixin, amb caràcter
previ, com a mesures de control de la sortida de la zona o l’illa
o les illes afectes o d’entrada a aquestes, o la negativa a
sotmetre’s a aquestes proves amb caràcter posterior.

Conformement a la doctrina constitucional, els drets
fonamentals i les llibertats públiques no tenen caràcter absolut
o il·limitat, i es poden sotmetre a certes modulacions o
limitacions, justificades en la protecció d’altres drets, béns o
valors constitucionals, sempre que s’ajustin al principi de
proporcionalitat i, en tot cas, respectant el seu contingut
essencial. En aquest sentit, en l’actual situació de pandèmia
declarada a causa de la COVID-19, el Tribunal Constitucional
ha declarat que ens trobam en un escenari en què els límits de
l’exercici dels drets, que indubtablement es donen, s’imposen
per la necessitat de protegir altres béns i drets constitucionals
també dignes de protecció, com són la integritat física, la salut
i la vida de totes les persones (articles 15 i 43 de la
Constitució), així com la necessitat d’evitar el col·lapse del
sistema sanitari (Interlocutòria TC 40/2020, de 30 d’abril).

D’altra banda, la jurisprudència constitucional ha admès
l’establiment de mesures limitatives de l’exercici de drets i
llibertats públiques sense necessitat d’acudir a l’excepcionalitat
constitucional que implica la declaració d’un estat d’alarma, si
bé amb respecte al principi de reserva de llei (orgànica o
ordinària) sempre que la limitació es trobi suficientment
determinada en la disposició legal d’habilitació pel que fa als
supòsits i les finalitats que persegueix, i estigui justificada en
la protecció d’altres béns o drets constitucionals. A més, cal
recordar la doctrina d’aquest Tribunal, entre d’altres, en la
Sentència 53/2002, de 27 de febrer, que distingeix entre
restriccions directes a un dret fonamental, que s’han de
vehicular mitjançant una llei orgànica, i restriccions a la
manera, el temps i el lloc de l’exercici del dret fonamental, que
es poden fer per llei ordinària.

Per tot això, el contingut d’aquest decret llei s’ajusta a la
doctrina constitucional sobre la matèria, i s’empara en el marc
legal estatal, orgànic i bàsic, aplicable, i les mesures que es
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puguin adoptar a l’empara d’aquesta modificació legal estaran
subjectes al degut control judicial.

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

Primer. Aprovar el Decret llei pel qual es modifiquen la Llei
16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes
Balears; i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s’estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, el qual
s’adjunta a aquesta proposta d’acord.

Segon. Comunicar aquest Acord al Parlament de les Illes
Balears i sol·licitar-li, de conformitat amb l’article 45.4 de
l’Estatut d’Autonomia i l’article 71.2 del Reglament de la
cambra, la convocatòria d’una sessió extraordinària (amb
l’habilitació per part de la Mesa dels dies necessari per
possibilitar-ne la celebració) per a la validació del decret llei
esmentat.

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

Palma, a 7 de maig de 2021
La secretària del Consell de Govern
Vistiplau, la presidenta

A)

PROJECTE DE LLEI DE DECRET LLEI 5/2021, DE 7
DE MAIG, PEL QUAL ES MODIFIQUEN LA LLEI

16/2010, DE 28 DE DESEMBRE, DE SALUT PÚBLICA
DE LES ILLES BALEARS, I EL DECRET LLEI

11/2020, DE 10 DE JULIOL, PEL QUAL S’ESTABLEIX
UN RÈGIM SANCIONADOR ESPECÍFIC PER FER

FRONT ALS INCOMPLIMENTS DE LES
DISPOSICIONS DICTADES PER PAL·LIAR ELS
EFECTES DE LA CRISI OCASIONADA PER LA

COVID-19

I

Des de l’inici de la crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, les autoritats competents de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears han pogut intervenir
en les activitats públiques i privades, per protegir la salut de la
població, garantir el control dels brots epidemiològics i
contenir la propagació de les infeccions pel SARS-CoV-2,
emparades en els poders que la legislació sanitària atorga a les
autoritats sanitàries per fer front a situacions en què la salut
pública es troba greument compromesa i en la legislació de
protecció civil i ho han fet tant a l’empara de la primera
declaració d’estat d’alarma mitjançant el Reial decret
463/2020, de 14 de març, com una vegada finalitzat aquest,
durant el període comprès entre el 21 de juny i el 25 d’octubre
i a partir d’aquell moment, a l’empara de la declaració del
segon estat d’alarma, que finirà el proper dia 9 de maig.

En l’àmbit estatal, la Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de
mesures especials en matèria de salut pública, en els articles 1
i 3 conté l’habilitació perquè les autoritats sanitàries
competents, amb la finalitat de protegir la salut pública i
prevenir la seva pèrdua o deteriorament, a més de dur a terme

accions preventives generals, puguin adoptar, quan ho
exigeixin raons sanitàries urgents o necessàries, mesures que
tractin de controlar o evitar la transmissibilitat de malalties. El
rang orgànic d’aquesta clàusula general permet a l’autoritat
sanitària, sigui estatal o autonòmica, adoptar en situacions
epidèmiques greus totes les mesures necessàries per garantir la
salut pública, sotmeses al control judicial en la mesura que
limitin drets fonamentals.

Aquest apoderament per adoptar les mesures que resultin
necessàries per combatre una situació de pandèmia com l’actual
es conté també en la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de
sanitat, que en l’article 26 permet que, en cas que existeixi un
risc imminent i extraordinari per a la salut, les autoritats
sanitàries puguin adoptar les mesures preventives que
considerin sanitàriament justificades, durant l’espai de temps
estrictament necessari per fer front a la situació extraordinària,
i amb subjecció als principis que estableix l’article 28, entre els
quals hi ha la necessària proporcionalitat entre la mesura
adoptada i la finalitat perseguida, i la utilització de les mesures
que menys perjudiquin el principi de lliure circulació de les
persones i dels béns, la llibertat d’empresa i qualssevol altres
drets afectats.

L’adopció de mesures i limitacions per contenir la
transmissió de malalties transmissibles té també suport en la
Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública, que en
l’article 54 preveu que les administracions competents puguin
adoptar totes les mesures necessàries per assegurar el
compliment de la Llei i, amb caràcter excepcional, sens
perjudici de les mesures previstes en la Llei orgànica 3/1986,
de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública,
i de les mesures previstes en la Llei general de sanitat, quan ho
requereixin motius d’extraordinària gravetat o urgència,
mesures d’immobilització i, si escau, el comís de productes i
substàncies, d’intervenció de mitjans materials o personals, de
tancament preventiu d’instal·lacions, establiments, serveis i
indústries, de suspensió de l’exercici d’activitats, entre d’altres,
sempre que es justifiquin i s’ajustin a la finalitat de prevenció,
protecció i control de la salut individual i col·lectiva.

A les Illes Balears, comptam amb una regulació sanitària
específica, de rang legal, continguda en la Llei 5/2003, de 4
d’abril, de salut de les Illes Balears, i en la Llei 16/2010, de 28
de desembre, de salut pública de les Illes Balears, que ens va
permetre, a l’empara de la clàusula general de la Llei orgànica
3/1986, de 14 d’abril, de mesures generals en matèria de salut
pública, garantir una estratègia de resposta adequada per part
de les autoritats competents a la crisi sanitària ocasionada per
la COVID-19.

En concret, l’article 51 de la Llei autonòmica 5/2003, de 4
d’abril, que regula les actuacions de control sanitari, estableix
el deure de l’Administració sanitària, en l’exercici de les seves
competències, d’adoptar les mesures oportunes d’intervenció
provisionals davant situacions de risc per a la salut col·lectiva,
com ara les següents:

a. Establir limitacions preventives de caràcter administratiu
respecte de les activitats públiques o privades que,
directament o indirectament, puguin tenir conseqüències
negatives per a la salut.
b. Establir requisits mínims i prohibicions per a l’ús i el
trànsit de béns i productes quan impliquin un risc o dany
per a la salut.
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c. Adoptar les mesures oportunes d’intervenció provisionals
davant situacions de risc per a la salut col·lectiva, sens
perjudici de les indemnitzacions procedents.

En la mateixa línia, l’article 49.2 de la Llei 16/2010, de 28
de desembre, de salut pública de les Illes Balears, disposa que,
quan hi hagi —o se sospiti raonablement que hi és— un risc
imminent i extraordinari per a la salut de la població com a
conseqüència d’una situació sanitària concreta d’una persona
o d’un grup de persones, es pot ordenar l’adopció de mesures
preventives generals i d’intervenció, entre les quals s’inclouen
les de reconeixement, de tractament, d’hospitalització o de
control individual sobre la persona o el grup de persones,
mitjançant una resolució motivada, pel temps necessari per a la
desaparició del risc.

Tot i que la nostra legislació no concreta les mesures
d’intervenció administrativa que es poden adoptar en situacions
de pandèmia per garantir el control de contagis ni el
procediment que s’ha de seguir per adoptar-les, els acords del
Consell de Govern i les resolucions de la consellera de Salut i
Consum dictades per fer front a la pandèmia ocasionada per la
COVID-19, sobre la base d’aquesta legislació, entre la
finalització del primer estat d’alarma i fins a la declaració del
segon, van superar el judici valoratiu dels jutjats contenciosos
administratius de Palma i de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, pel que fa a la decisió sobre l’autorització o la
ratificació de les mesures d’acord amb l’article 10.8 de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en tant
que afectaven drets fonamentals d’una col·lectivitat de
destinataris no identificats individualment, amb mesures com
el confinament perimetral d’àmbit territorial insular o inferior,
la limitació del dret de reunió i l’establiment de cabudes
màximes en els actes de culte.

A l’empara del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel
qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació
d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, el qual s’ha prorrogat
mitjançant el Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, fins a
les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021, en l’àmbit de cada
comunitat autònoma, s’han pogut dictar les ordres, les
resolucions i les disposicions per a l’aplicació de les previsions
establertes en els articles 5 a 11, sense la tramitació prèvia de
procediment administratiu i sense que siguin aplicables les
previsions del segon paràgraf de l’article 8.6 i de l’article 10.8
de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Entre les mesures previstes amb la finalitat de limitar
l’expansió de l’epidèmia, en el Reial decret 926/2020, de 25
d’octubre, hi ha les següents: en l’article 5, s’estableixen
mesures per a la restricció de la mobilitat nocturna; en l’article
6, la possibilitat de limitar l’entrada i la sortida dels territoris de
les comunitats autònomes, així com d’altres àmbits territorials
inferiors, amb determinades excepcions; en l’article 7, la
limitació de la permanència de grups de persones en espais
públics i privats en un nombre màxim de sis persones, llevat
que es tracti de convivents o, si escau, en funció de l’evolució
dels indicadors sanitaris, epidemiològics i altres, en el nombre
inferior a sis persones que determinin les autoritats competents
delegades, i en l’article 8, específicament, la possibilitat de
limitar les cabudes en els llocs de culte. El Reial decret
926/2020, en l’article 13, també preveu que les mesures

establertes es puguin completar amb altres que, amb la finalitat
de garantir la necessària coordinació, pugui acordar el Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, inclosos, si escau,
l’establiment d’indicadors de referència i criteris de valoració
del risc.

La imminent finalització d’aquest règim jurídic excepcional
fa recomanable introduir en la nostra legislació més concreció
de les mesures d’intervenció administrativa que es poden
adoptar en situacions de pandèmia per garantir el control de
contagis i resulta també necessari i urgent delimitar el
procediment que s’ha de seguir per adoptar-les.

Així doncs, aquest Decret llei té per objecte modificar la
Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes
Balears, per concretar les mesures que, en situacions de
pandèmia o epidèmia declarades per les autoritats competents,
poden adoptar les autoritats sanitàries autonòmiques
competents, com també el procediment per adoptar-les tot
garantint-ne la idoneïtat, la proporcionalitat i la temporalitat. La
finalitat és recollir en la nostra normativa les mesures que
durant l’estat d’alarma s’han evidenciat com a especialment
idònies pel que fa a la necessitat de contenir la propagació del
virus, com el confinament perimetral d’una barriada, un
municipi, una illa o tot l’arxipèlag, el controls a l’entrada de les
illes, a través de ports i aeroports, la restricció de les reunions,
la limitació a la mobilitat en horari nocturn o la limitació de
cabudes en llocs de culte, a fi que puguin tenir la previsibilitat
normativa suficient perquè, en cas que la situació
epidemiològica o assistencial ho justifiqui, en el marc del
procediment previst en els articles de la Llei 16/2010, de 28 de
desembre, de salut pública de les Illes Balears, que es
modifiquen o s’hi introdueixen mitjançant aquest Decret llei,
s’hi pugui recórrer per assegurar la protecció de la salut
pública.

II

Per assolir l’objectiu perseguit, aquest Decret llei modifica
la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes
Balears, en el sentit d’introduir-hi cinc nous articles que
recullen les mesures concretes abans esmentades i el
procediment per adoptar-les. En particular, s’inclouen aquests
preceptes per tal de possibilitar l’adopció de mesures
preventives en situació de pandèmia o epidèmia i la intervenció
de centres de serveis socials, s’estableixen les condicions per
adoptar-les, es preveu la potenciació del paper de les noves
tecnologies en la gestió i el control dels riscs per a la salut
pública, i s’estableix el marc en què s’han de dur a terme la
cooperació i la col·laboració administratives en matèria de salut
pública.

D’altra banda, aquest Decret llei també modifica el Decret
llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19, per tal de mantenir la vigència
dels tipus infractors prevists en els articles 3.h) i 4.g), relatius
a l’agreujament de les infraccions lleus i greus quan aquestes es
cometin en un territori on s’hagi declarat el màxim nivell
d’alerta sanitària —introduïdes pel Decret llei 15/2020, de 21
de desembre, i amb una vigència limitada fins al 9 de maig de
2021—, atès el seu efecte dissuasiu, per garantir el compliment
de les mesures que, amb la finalitat d’assegurar la salut de les
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persones, estableixen les autoritats sanitàries. Així mateix, i
davant l’augment progressiu de la mobilitat, també es considera
oportú incloure un nou tipus infractor per tal de sancionar els
incompliments de l’acreditació del resultat negatiu de les
proves diagnòstiques que, si escau, s’estableixin, amb caràcter
previ, com a mesures de control de la sortida de la zona o l’illa
o les illes afectades o d’entrada en aquestes, o la negativa a
sotmetre’s a aquestes proves amb caràcter posterior.

Conformement a la doctrina constitucional, els drets
fonamentals i les llibertats públiques no tenen caràcter absolut
o il·limitat, i es poden sotmetre a certes modulacions o
limitacions, justificades en la protecció d’altres drets, béns o
valors constitucionals, sempre que s’ajustin al principi de
proporcionalitat i, en tot cas, respectant el seu contingut
essencial. En aquest sentit, en l’actual situació de pandèmia
declarada a causa de la COVID-19, el Tribunal Constitucional
ha declarat que ens trobam en un escenari en què els límits a
l’exercici dels drets, que indubtablement es donen, s’imposen
per la necessitat de protegir altres béns i drets constitucionals
també dignes de protecció, com són la integritat física, la salut
i la vida de totes les persones (articles 15 i 43 de la
Constitució), així com la necessitat d’evitar el col·lapse del
sistema sanitari (Interlocutòria TC 40/2020, de 30 d’abril).

D’altra banda, la jurisprudència constitucional ha admès
l’establiment de mesures limitatives de l’exercici de drets i
llibertats públiques sense necessitat d’acudir a l’excepcionalitat
constitucional que implica la declaració d’un estat d’alarma, si
bé amb respecte al principi de reserva de llei (orgànica o
ordinària) sempre que la limitació es trobi suficientment
determinada en la disposició legal d’habilitació pel que fa als
supòsits i les finalitats que persegueix, i estigui justificada en
la protecció d’altres béns o drets constitucionals. A més, cal
recordar la doctrina d’aquest Tribunal, entre d’altres, en la
Sentència 53/2002, de 27 de febrer, que distingeix entre
restriccions directes a un dret fonamental, que s’han de
vehicular mitjançant una llei orgànica, i restriccions a la
manera, el temps i el lloc de l’exercici del dret fonamental, que
es poden fer per llei ordinària.

Per tot això, el contingut d’aquest Decret llei s’ajusta a la
doctrina constitucional sobre la matèria, i s’empara en el marc
legal estatal, orgànic i bàsic, aplicable, i les mesures que es
puguin adoptar a l’empara d’aquesta modificació legal estaran
subjectes al degut control judicial.

III

Aquest Decret llei s’estructura en dos articles, una
disposició addicional, una derogatòria i una final.

L’article primer modifica la Llei 16/2010, de 28 de
desembre, de salut pública de les Illes Balears, mitjançant la
inclusió dels nous articles 49 bis, 49 ter, 49 quater, 49
quinquies i 49 sexies, que recullen les mesures concretes que,
en situacions de pandèmia o epidèmia declarades per les
autoritats competents, poden adoptar les autoritats sanitàries
autonòmiques competents, com també el procediment per
adoptar-les.

L’article segon modifica el Decret llei 11/2020, de 10 de
juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per
fer front als incompliments de les disposicions dictades per

pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, per
tal d’incorporar una sèrie de tipus infractors.

Conté també una disposició addicional que estableix, amb
caràcter temporal, fins que el Govern de l’Estat espanyol
declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19, les tarifes i els preus màxims que han
d’aplicar els centres, els serveis i els establiments sanitaris i
sociosanitaris, públics i privats, per a la realització de les
proves diagnòstiques.

La disposició derogatòria única deroga totes les
disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que
disposa el Decret llei, el contradiguin o hi resultin
incompatibles.

I la disposició final única estableix la vigència del Decret
llei.

IV

La imminent finalització de la vigència de l’estat d’alarma
declarat pel Reial decret 926/2020 implica la necessitat
d’escometre sense dilacions les modificacions de la Llei
16/2010 i del Decret llei 11/2020, per la qual cosa s’ha de fer
ús de la figura del decret llei, en atenció al caràcter
extraordinari i excepcional de la greu situació de crisi sanitària
plantejada, que requereix adoptar amb urgència i de manera
inajornable les modificacions normatives esmentades.

Certament, el decret llei, regulat en l’article 49 de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears a imatge del que preveu
l’article 86 del text constitucional, constitueix un instrument en
mans del Govern de la Comunitat Autònoma per fer front a
situacions de necessitat extraordinària i urgent, encara que amb
el límit de no poder afectar determinades matèries. Com a
disposició legislativa de caràcter provisional que és, la
permanència del decret llei en l’ordenament jurídic està
condicionada a la ratificació parlamentària corresponent,
mitjançant la denominada convalidació. Doncs bé, d’acord amb
el que s’ha exposat abans, i en aquest difícil context de crisi
sanitària, social i econòmica a la qual fan front totes les
administracions públiques, el Govern de les Illes Balears
considera adequat l’ús del decret llei per donar cobertura a les
mesures que s’hi contenen.

El decret llei autonòmic constitueix una figura inspirada en
la que preveu l’article 86 de la Constitució respecte del Govern
de l’Estat, l’ús de la qual ha produït una jurisprudència extensa
del Tribunal Constitucional. Així, aquest alt tribunal ha declarat
que la definició, pels òrgans polítics, d’una situació
d’extraordinària i urgent necessitat ha de ser explícita i
raonada, i que hi ha d’haver una connexió de sentit o relació
d’adequació entre la situació excepcional i les mesures que es
pretenen adoptar, les quals han de ser idònies, concretes i
d’eficàcia immediata; tot això en un termini més breu que el
requerit per la via ordinària o pels procediments d’urgència per
a la tramitació parlamentària de les lleis, tenint en compte que
l’aplicació en cada cas d’aquests procediments legislatius no
depèn del Govern.

En el context de crisi sanitària que estan afrontant totes les
comunitats autònomes, el Govern de les Illes Balears considera
plenament adequat l’ús d’aquest instrument per donar cobertura
a les disposicions que s’hi contenen. El contingut del Decret
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llei s’adequa als criteris establerts en la jurisprudència del
Tribunal Constitucional, atès que respon a l’exigència que hi
hagi una connexió de sentit o relació d’adequació entre la
situació excepcional i les mesures que es pretenen adoptar, que
han de ser idònies, concretes i d’eficàcia immediata.

De conformitat amb el que disposa l’article 49 de la Llei
1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, aquest
Decret llei s’ajusta als principis de bona regulació, atenent els
principis de necessitat i eficàcia, atès que la iniciativa es
fonamenta en l’interès general per fer front a la crisi de salut
pública provocada per la COVID-19.

La norma s’adequa també als principis de seguretat jurídica,
proporcionalitat i eficiència, estableix una norma clara que
assegura la millor protecció dels drets dels ciutadans i
proporciona certesa i agilitat als procediments, sense imposar
càrregues administratives no justificades i la regulació que
conté resulta proporcionada, en atenció a la particular situació
existent i a la necessitat de garantir el principi d’eficàcia en
l’aplicació de les mesures adoptades.

Quant al principi de transparència, atesa la urgència per a
l’aprovació d’aquesta norma, s’exceptuen els tràmits de
consulta pública i d’audiència i informació públiques, de
conformitat amb el que disposa l’article 55.2.c) i h) de la Llei
1/2019.

Per finalitzar, i des del punt de vista de les competències
per raó de la matèria de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, cal afegir que aquest Decret llei troba ancoratge en els
articles 12, 25, 30.48 i 31.4 de l’Estatut d’autonomia de les
Illes Balears relatius a la salut que, al seu torn, van legitimar
l’aprovació de les respectives normes de rang legal que amb
aquest Decret llei es modifiquen.

Per tot això, a l’empara de l’article 49 de l’Estatut
d’autonomia, a proposta de les conselleres de Presidència,
Funció Pública i Igualtat, i de Salut i Consum, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 7 de maig
de 2021, s’aprova el següent

Decret llei

Article primer
Modificacions de la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de
salut pública de les Illes Balears

1. S’afegeix un nou article, l’article 49 bis, a la Llei 16/2010,
de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, amb la
redacció següent:

"Article 49 bis
Adopció de mesures preventives en situació de pandèmia o
d’epidèmia

1. En situacions de pandèmia o d’epidèmia declarades per
les autoritats competents, el Consell de Govern pot adoptar
mesures de limitació de l’activitat, del desplaçament de les
persones i de la prestació de serveis en els termes següents:

a) La confiscació o la immobilització de productes.

b) La suspensió de l’exercici d’activitats.

c) El tancament d’empreses o de les seves instal·lacions.

d) La intervenció de mitjans materials o personals.

e) Limitacions de cabuda.

f) Limitacions d’horaris d’obertura i/o tancament
d’establiments, llocs o activitats.

g) L’establiment de mesures de seguretat sanitària i
higiene en determinats llocs i/o per al desenvolupament
d’activitats.

h) L’obligació d’elaborar protocols o plans de
contingència en determinats llocs i/o per al
desenvolupament d’activitats.

i) L’establiment de mesures d’autoprotecció individual,
com ara l’ús de mascareta i d’altres elements de protecció,
i el manteniment de distàncies de seguretat interpersonal o
entre taules o agrupacions de taules en els locals oberts al
públic i a les terrasses a l’aire lliure.

j) La intervenció de centres de serveis socials en els
termes que preveu l’article següent.

k) L’obligació de subministrar les dades necessàries per
al control i la contenció del risc per a la salut pública de què
es tracti i el registre de les dades subministrades,
especialment de dades que permetin la identificació de
persones procedents de llocs o assistents a activitats o
establiments que presentin un risc de transmissió de
malalties infectocontagioses, amb la finalitat que les
autoritats sanitàries puguin dur a terme la seva tasca de
control i recerca epidemiològica de brots o situacions
d’especial risc per a la salut de la població. En tot cas, les
dades registrades seran les estrictament indispensables per
complir aquesta finalitat de control i contenció del risc, i les
dades de caràcter personal seran tractades amb estricte
respecte a la normativa en matèria de protecció de dades.

l) Ordenar als ciutadans i a les ciutadanes la prestació de
serveis personals, d’acció o omissió, sempre de manera
proporcionada a la situació de necessitat.

m) Qualssevol altres mesures ajustades a la legalitat
vigent i sanitàriament justificades.

2. Així mateix, i d’acord amb el que disposa la Llei
orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en
matèria de salut pública, amb la finalitat de protegir la salut
pública i prevenir la seva pèrdua o deterioració, les
autoritats sanitàries autonòmiques, dins l’àmbit de les seves
competències, quan ho exigeixin raons sanitàries d’urgència
o necessitat, poden adoptar mesures preventives de
reconeixement, tractament, hospitalització o control quan
s’apreciïn indicis racionals que permetin suposar
l’existència de perill per a la salut de la població a causa de
la situació sanitària concreta d’una persona o d’un grup de
persones o per les condicions sanitàries en què es dugui a
terme una activitat.

3. Per controlar les malalties transmissibles, a més de dur a
terme les accions preventives generals i de la possible
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adopció de les mesures preventives previstes en els apartats
anteriors, poden adoptar les mesures oportunes per al
control de les persones malaltes, de les persones que
estiguin o hagin estat en contacte amb aquestes i de
l’ambient immediat, així com les que s’estimin necessàries
en cas de risc de caràcter transmissible. En particular, es
poden adoptar les mesures preventives següents:

a) Mesures de control de les persones malaltes, quan
sigui procedent, com l’aïllament en el domicili,
l’internament en un centre hospitalari o l’aïllament o
internament en un altre lloc adequat per a aquesta finalitat.

b) Sotmetiment de les persones malaltes a tractament
adequat.

c) Mesures de control de les persones que estiguin o
hagin estat en contacte amb les persones malaltes, com el
sotmetiment a una quarantena en el domicili o en un altre
lloc adequat per a aquesta finalitat. A aquest efecte, s’entén
per quarantena la restricció de les activitats i la separació,
de les altres persones que no estan malaltes, d’una persona
respecte a la qual pugui tenir-se raonablement la sospita que
hagi estat o hagi pogut estar exposada a un risc per a la
salut pública i sigui una possible font de propagació
addicional de malalties, d’acord amb els principis científics,
les proves científiques o la informació disponible.

d) Sotmetiment a observació o a mesures de vigilància
de l’estat de salut, a examen mèdic o a proves diagnòstiques
de persones que presentin símptomes compatibles amb la
malaltia transmissible de què es tracti o de persones
respecte a les quals existeixin altres indicis objectius que
puguin suposar un risc de transmissió de la malaltia.
L’observació, l’examen o les proves seran el menys
intrusius o invasius possible per permetre aconseguir
l’objectiu de salut pública consistent a prevenir o contenir
la propagació de la malaltia.

e) Sotmetiment a mesures profilàctiques de prevenció de
la malaltia, inclosa la vacunació per a determinats
col·lectius o la immunització, amb informació, en tot cas,
dels possibles riscs relacionats amb l’adopció o la no
adopció d’aquestes mesures.

f) Mesures de control de l’entorn immediat de les
persones malaltes o de les persones que estiguin o hagin
estat en contacte amb aquestes, així com de les zones
afectades. A aquest efecte, s’entén per zona afectada aquells
llocs geogràfics en els quals siguin necessàries mesures
sanitàries de control de la propagació de la malaltia. La
determinació de la zona afectada s’efectuarà d’acord amb
els principis de precaució i proporcionalitat, procurant,
sempre que resulti possible i eficaç, actuar al més aviat
possible o amb més intensitat o mesura sobre les zones
concretes en què es produeixi la major afecció, per evitar
perjudicis innecessaris a la resta de la població. Entre
d’altres, aquestes mesures podran consistir en:

- Mesures que comportin la limitació o la restricció de
la circulació o la mobilitat de les persones dins la zona
o l’illa o les illes afectades o en determinats llocs i
espais dins aquesta zona o en determinades franges
horàries.

- Mesures de control de la sortida de la zona o l’illa o
les illes afectades o d’entrada en aquestes, inclòs
l’establiment de proves diagnòstiques prèvies o
posteriors.
- Mesures de control de les tarifes i els preus màxims
que han d’aplicar els centres, els serveis i els
establiments sanitaris i sociosanitaris, públics i privats,
per a la realització de les proves diagnòstiques.
- Restriccions a les agrupacions de persones, incloses
les reunions privades entre no convivents, especialment
en els llocs i els espais o en ocasió del desenvolupament
d’activitats que comportin un risc més gran de
propagació de la malaltia; tot això sens perjudici de les
competències estatals en relació amb les reunions en
llocs de trànsit públic i les manifestacions realitzades en
exercici del dret fonamental regulat en l’article 21 de la
Constitució espanyola.
- Mesures de cribratge consistents en la realització de
proves diagnòstiques de determinats sectors o grups de
la població particularment afectats o vulnerables.

Les restriccions als desplaçaments i a les agrupacions de
persones enumerades anteriorment mai no poden ser
absolutes, han d’expressar amb claredat i precisió els
desplaçaments i les agrupacions que es restringeixen, i han
d’actuar amb preferència sobre els desplaçaments i les
agrupacions per raons merament recreatives i d’oci. S’han
d’admetre, en tot cas, els desplaçaments i les agrupacions
que es duguin a terme per motius essencials o justificats
compatibles amb la protecció de la salut, sens perjudici, si
escau, dels controls o les mesures de prevenció addicionals
que es puguin establir.

g) Les altres mesures sanitàries justificades i necessàries
que, d’acord amb els riscs i les circumstàncies en cada cas
concurrents, s’estimin adequades per impedir o controlar la
propagació de la malaltia, en funció de l’estat de la ciència
i del coneixement existent en cada moment, sempre amb
subjecció als criteris i als principis establerts en aquesta
Llei i, en particular, d’acord amb el principi de
proporcionalitat. Aquestes mesures poden ser les següents:

- Mesures de salut pública:
• Consells generals de salut pública.
• Identificació de contactes.
• Proves diagnòstiques a totes les persones que presentin
símptomes.
• Proves de cribratge col·lectives.
• Aïllament i quarantena a les persones afectades.
- Limitacions de desplaçaments territorials que
protegeixin del risc de transmissió i limitació de
desplaçaments personals, mantenint en tots els nivells
d’alerta els desplaçaments essencials, sempre que es
duguin a terme de manera individual o amb la unitat de
convivència i amb totes les mesures de precaució
higièniques i de distanciament. S’hi inclou la limitació
en horari nocturn.
- Limitació del nombre de persones que es pot reunir,
tant en espais públics com privats.
- Coordinació sobre l’estratègia, les directrius i els plans
d’escalada del tipus d’assistència sanitària en atenció
primària, hospitalària i serveis socials.
- Restriccions de visites a les instal·lacions residencials.
- Regulació de la situació dels espais de treball en
condicions d’espai i mesures d’higiene.
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- Control d’obertura del comerç (cabuda, cita prèvia o
altres modalitats) d’espais de treball.
- Priorització de gestió d’horaris per promoure i garantir
la conciliació familiar.
- Regulació de les condicions d’obertura, afluència,
personals, materials i temporals dels centres educatius
i d’oci i lleure.
- Regulació de la cabuda en establiments de restauració
i hotelers, atenent condicions d’espai i mesures
d’higiene (mascareta, rentar-se les mans) i regulació de
les condicions d’obertura materials i temporals.
- Regulació de les activitats esportives tant professionals
i federades com no professionals atenent el tipus
d’esport, les cabudes i l’ús de les instal·lacions.
- Altres de naturalesa anàloga que resultin necessàries
per a la lluita contra la pandèmia o l’epidèmia.

L’adopció d’aquestes mesures té per objecte garantir el
control de contagis i protegir la salut de les persones, i
adequar-se al principi de proporcionalitat. A aquests
efectes, requereix l’emissió d’un informe per part de la
Direcció General de Salut Pública que acrediti la situació
de risc de contagi, la situació de control de la pandèmia o
l’epidèmia, la suficiència de les mesures, i la proposta de
les mesures que s’han d’adoptar.

L’acord que estableixi les mesures ha d’indicar-ne la
durada, que en principi no ha de ser superior a quinze dies,
excepte que es justifiqui la necessitat d’establir un termini
superior, sens perjudici que es pugui produir la pròrroga,
justificant el manteniment de les condicions que en van
determinar l’adopció.

L’establiment de les mesures esmentades s’ha de dur a
terme tenint en compte sempre la menor afectació als drets
de les persones, i, sempre que sigui possible, s’han d’ajustar
territorialment al mínim àmbit necessari per assegurar-ne
l’efectivitat.

4. Les mesures i les actuacions previstes en els apartats
anteriors que s’ordenin amb caràcter obligatori i d’urgència
o necessitat s’han d’adaptar als criteris expressats en
l’article 28 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de
sanitat, i en la Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de
mesures especials en matèria de salut pública, i, si afecten
drets fonamentals, requereixen autorització o ratificació
judicial, en els termes que preveu la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa."

2. S’afegeix un nou article, l’article 49 ter, a la Llei 16/2010, de
28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, amb la
redacció següent:

"Article 49 ter
Intervenció de centres de serveis socials

1. En els casos de risc imminent i greu per a la salut de la
població, com crisis sanitàries o epidèmies, l’autoritat
sanitària autonòmica competent, en funció de la situació
epidemiològica i assistencial de cada centre o del territori
concret en què aquest es trobi, i sempre en atenció als
principis de necessitat i proporcionalitat i a la situació de
vulnerabilitat de les persones grans o amb discapacitat o

d’altres persones usuàries, pot intervenir els centres de
serveis socials de caràcter residencial de persones grans i
persones amb discapacitat o altres centres de serveis socials
d’anàloga naturalesa, de caràcter públic o privat, i disposar
una sèrie d’actuacions en aquests, que poden consistir en:

a) Assumir o controlar l’assistència sanitària de les
persones residents amb el personal sanitari propi del centre.

b) Ordenar, per motius de salut pública justificats, l’alta,
la baixa, la reubicació i el trasllat de les persones residents
a un altre centre residencial, amb independència del seu
caràcter públic o privat. L’adopció d’aquestes mesures
requerirà la col·laboració voluntària de les persones
afectades o, a falta d’aquesta, la necessària garantia judicial.

c) Establir les mesures oportunes per a la posada en
marxa de nous centres residencials o la modificació de la
capacitat o organització dels existents.

d) Supervisar i assessorar en les actuacions que dugui a
terme el personal sanitari i no sanitari, si escau, del centre.

e) Designar una persona empleada pública per dirigir i
coordinar l’activitat assistencial d’aquests centres, que
substituirà, plenament o parcialment, el personal directiu
del centre i que podrà disposar dels recursos materials i
humans del centre residencial intervingut, així com dels
recursos vinculats a l’activitat sanitària assistencial que es
presti de manera habitual a les persones residents en aquest.

f) Secundar puntualment el centre amb personal, si és
necessari.

g) Modificar l’ús dels centres residencials per
utilitzar-los com a espais per a ús sanitari.

2. La intervenció, que s’acordarà en els termes prevists en
l’article següent, tindrà caràcter temporal, i la seva durada
no podrà excedir de la durada necessària per atendre la
situació que la va originar. L’autoritat sanitària autonòmica
competent acordarà, d’ofici o a petició de la persona titular
del centre, el cessament de la intervenció quan resulti
acreditada la desaparició de les causes que l’hagin motivat."

3. S’afegeix un nou article, l’article 49 quater, a la Llei
16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes
Balears, amb la redacció següent:

"Article 49 quater
Adopció de mesures preventives en matèria de salut pública

1. Les mesures preventives previstes en els articles anteriors
s’han d’adoptar amb la urgència que el cas requereixi, sense
necessitat de seguir un procediment administratiu específic
i amb independència de les mesures provisionals que es
puguin adoptar d’acord amb la legislació vigent en el si
d’un procediment administratiu o amb anterioritat a la seva
iniciació.

2. Les mesures s’han d’adoptar motivadament, després
d’avaluar els principis científics, les proves científiques o
la informació disponible en cada moment, i tenint en
compte el principi de precaució, que ha de possibilitar-ne la
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lícita adopció per assegurar un nivell elevat de protecció de
la ciutadania quan, després de l’avaluació indicada,
s’observi l’existència, fundada, seriosa i raonable, d’un risc
actual o imminent per a la salut de la població, encara que
continuï existint incertesa científica.

A més, les mesures que s’adoptin s’han d’ajustar als
requisits següents:

a) Han de respectar, en tot cas, la dignitat de la persona.
En particular, les mesures de possible adopció en relació
amb les persones han de ser el menys intrusives i invasives
possible per aconseguir l’objectiu de protecció de la salut
pública, procurant reduir al mínim les molèsties o les
inquietuds que s’hi associen. En els casos de mesures
d’aïllament i quarantena han de quedar garantits el
subministrament d’aliments i de béns de primera necessitat
i la disponibilitat de mitjans per al manteniment de les
comunicacions necessàries. El cost d’aquest
subministrament i disponibilitat únicament ha de ser
assumit per l’Administració autonòmica en cas
d’impossibilitat de sufragar-lo el subjecte o subjectes
afectats. Quan les circumstàncies imposin el compliment
d’aquestes mesures fora del domicili de la persona o les
persones afectades, s’han de posar a la seva disposició
instal·lacions adequades, a costa de l’Administració
autonòmica.

b) S’ha de procurar, sempre i preferentment, la
col·laboració voluntària de les persones afectades amb les
autoritats sanitàries.

c) No es poden ordenar mesures obligatòries que
comportin risc per a la vida.

d) S’han d’utilitzar les mesures que menys perjudiquin
la lliure circulació de les persones i dels béns, la llibertat
d’empresa i qualsevol altre dret afectat.

e) Les mesures han de ser proporcionades al fi
perseguit.

3. En cas de mesures limitatives de drets fonamentals i
llibertats públiques, el requisit de proporcionalitat previst
en l’apartat anterior exigirà que:

1r. Les mesures siguin adequades, en el sentit d’útils per
aconseguir la finalitat perseguida de protecció de la
salut pública.
2n. Les mesures siguin necessàries, en el sentit que no
existeixi una altra mesura alternativa menys onerosa per
a la consecució d’aquesta finalitat amb la mateixa
eficàcia.
3r. Les mesures siguin ponderades o equilibrades per
derivar-se d’aquestes més beneficis o avantatges per a
l’interès general que perjudicis sobre altres béns o
valors en conflicte, en atenció a la gravetat de la
ingerència en els drets fonamentals i les llibertats
públiques i les circumstàncies personals dels qui la
sofreixen.

En la motivació de les mesures s’ha de justificar de
manera expressa la proporcionalitat d’aquestes en els
termes indicats. A més, l’adopció de les mesures requereix

la necessària garantia judicial conformement al que disposa
la legislació processal aplicable.

4. Les mesures han de ser sempre temporals. La durada s’ha
de fixar per a cada cas, sense que excedeixin del que
exigeixi la situació de risc imminent i extraordinari que les
va justificar, i sens perjudici de les pròrrogues successives
acordades mitjançant resolucions motivades.

5. Quan les mesures afectin una pluralitat indeterminada de
persones, han de ser objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears. Si la mesura afecta una o
diverses persones determinades, se’ls ha de donar audiència
amb caràcter previ a l’adopció, sempre que això sigui
possible. Si, a causa de la urgència, no resulta possible
efectuar l’audiència prèvia, s’ha de dur a terme en el
moment oportú després de l’adopció i l’aplicació de la
mesura.

6. L’execució de les mesures pot incloure, quan resulti
necessari i proporcionat, la intervenció directa sobre les
coses i la compulsió directa sobre les persones, amb
independència de les sancions que, si escau, es puguin
imposar. A aquest efecte, s’ha de recaptar la col·laboració
de les forces i cossos de seguretat que sigui necessària per
a l’execució de les mesures.

7. Les autoritats sanitàries han d’informar la població
potencialment afectada, per protegir la seva salut i
seguretat, pels mitjans en cada cas més apropiats, dels riscs
existents i de les mesures adoptades, així com de les
precaucions procedents tant perquè ella mateixa pugui
protegir-se del risc com per aconseguir la seva
col·laboració en l’eliminació de les seves causes, i, a aquest
efecte, poden formular les recomanacions sanitàries
apropiades."

4. S’afegeix un nou article, l’article 49 quinquies, a la Llei
16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes
Balears, amb la redacció següent:

Article 49 quinquies
Protecció de la salut pública a través de les noves
tecnologies

1. Les autoritats sanitàries han de potenciar el paper de les
noves tecnologies en la gestió i el control dels riscs per a la
salut pública.

2. Als efectes que preveu l’apartat anterior, entre altres
iniciatives, poden desenvolupar sistemes d’informació i
aplicacions per a dispositius mòbils que operin com a
mesures complementàries per a la gestió de crisis sanitàries
derivades de malalties de caràcter transmissible.

Aquests sistemes d’informació i aplicacions poden tenir,
entre d’altres, les funcionalitats següents:

a) Recepció, per part de la persona usuària,
d’informació o alertes relatives a consells pràctics i
orientacions de caràcter general davant la malaltia de què es
tracti, així com recomanacions respecte a accions i mesures
adequades que cal seguir.



BOPIB núm. 106 -  18 de juny de 2021 6091

b) Geolocalització de recursos d’interès que puguin
servir de suport a la ciutadania per al seguiment de les
pautes de salut o mobilitat o altres.

c) Determinació del nivell de risc transmissor de la
persona usuària, sobre la base de les dades que de la
persona usuària tengui el Servei de Salut de les Illes
Balears.

d) Identificació de contactes de la persona usuària que
siguin epidemiològicament rellevants.

e) Recepció, per la persona usuària, d’avisos sobre el
risc efectiu en què es trobi per ser contacte
epidemiològicament rellevant d’una persona diagnosticada
de la malaltia transmissible.

f) Proporcionar a la persona usuària el suport digital
d’informació o documentació individual relativa a les seves
circumstàncies laborals i de localització geogràfica o altres,
amb la finalitat de facilitar l’aplicació de les mesures que
adoptin les autoritats competents en la gestió de la crisi
sanitària, en la mesura i en els termes que ho permetin les
disposicions o els actes que disciplinin aquestes mesures.

Tant en el desenvolupament com en la posada en marxa
i en el funcionament d’aquests sistemes i aplicacions i,
posteriorment, en la seva desactivació, s’ha de garantir el
respecte necessari a la normativa vigent en matèria de
protecció de dades i confidencialitat de les comunicacions."

5. S’afegeix un nou article, l’article 49 sexies, a la Llei
16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes
Balears, amb la redacció següent:

"Article 49 sexies
Cooperació i col·laboració administratives en matèria de
salut pública

1. En l’exercici de les competències pròpies,
l’Administració de la Comunitat Autònoma i els
ajuntaments s’han de facilitar la informació que necessitin
en matèria de salut pública i s’han de prestar recíprocament
la cooperació i l’assistència activa per a l’exercici eficaç
d’aquestes.

2. Els òrgans competents de l’Administració autonòmica i
de la local, en el marc de les seves respectives
competències, i d’acord amb els principis d’eficàcia,
coordinació, col·laboració i lleialtat institucional, han de
vetlar per l’observança de la normativa de salut pública i
pel compliment de les mesures de prevenció, exercint les
oportunes funcions d’inspecció, control i sanció, de
conformitat amb el que disposa la normativa vigent.

3. Els ajuntaments poden recaptar la col·laboració i el
suport tècnic que necessitin de l’Administració de la
Comunitat Autònoma i dels consells insulars per al
compliment d’aquesta Llei. A aquest efecte, es poden
subscriure els convenis de col·laboració oportuns.

4. Quan no s’hagin subscrit els convenis a què fa referència
l’apartat anterior, l’Administració de la Comunitat
Autònoma ha de donar suport als ajuntaments en cas que

aquests li ho sol·licitin expressament, motivant la
concurrència de circumstàncies de caràcter extraordinari
que puntualment sobrepassin la capacitat municipal.

5. En particular, en els casos de crisis sanitàries o
epidèmies, l’Administració autonòmica pot assumir, en la
forma establerta en l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la realització
d’activitats de caràcter material o tècnic de competència de
les autoritats sanitàries locals, especialment la realització
d’activitats auxiliars, prèvies, preparatòries o de
col·laboració material amb els òrgans administratius
instructors d’expedients sancionadors, per raons d’eficàcia
o quan les autoritats sanitàries locals no posseeixin els
mitjans tècnics, personals o materials idonis per al seu
acompliment, i ha de prioritzar els casos dels municipis de
menor població i mitjans."

Article segon
Modificacions del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel
qual s’estableix un règim sancionador específic per fer
front als incompliments de les disposicions dictades per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

1. S’afegeix una nova lletra, la lletra h), a l’article 3 del Decret
llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19, amb la redacció següent:

"h) La comissió de qualsevol de les infraccions greus
previstes en l’article 4 següent a un territori on s’hagi
declarat el màxim nivell d’alerta sanitària, perquè comporta
un risc molt alt o extrem, transmissió comunitària no
controlada i sostinguda que excedeix les capacitats de
resposta del sistema sanitari."

2. S’afegeix una nova lletra, la lletra g), a l’article 4 del Decret
llei 11/2020 esmentat, amb la redacció següent:

"g) La comissió de qualsevol de les infraccions lleus
previstes en l’article 5 següent a un territori on s’hagi
declarat el màxim nivell d’alerta sanitària, perquè comporta
un risc molt alt o extrem, transmissió comunitària no
controlada i sostinguda que excedeix les capacitats de
resposta del sistema sanitari."

3. S’afegeix una nova lletra, la lletra e), a l’article 5 del Decret
llei 11/2020 esmentat, amb la redacció següent:

"e) Incomplir l’acreditació del resultat negatiu de les
proves diagnòstiques que, si escau, s’estableixin, amb
caràcter previ, com a mesures de control de la sortida de la
zona o l’illa o les illes afectades o d’entrada en aquestes, o
la negativa a sotmetre’s a aquestes proves amb caràcter
posterior, llevat dels supòsits en què s’acrediti que es
disposa del Certificat UE COVID-19 o d’un document
anàleg admès per les autoritats sanitàries espanyoles o
europees."
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Disposició addicional única
Limitació de preus i tarifes de les proves diagnòstiques

Fins que el Govern de l’Estat espanyol declari la
finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, s’estableixen les tarifes i els preus màxims que
s’indiquen a continuació, que han d’aplicar els centres, els
serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris, públics i
privats, per a la realització de les proves diagnòstiques:

a) Per la realització de proves PCR: 75,00 €

b) Per la realització de proves d’antígens: 30 €.

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.

Disposició final única
Vigència

Aquest Decret llei comença a vigir a les 00.00 hores de dia
9 de maig de 2021.

Palma, a 7 de maig de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia16 de juny de 2021, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 5575/21, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a drets lingüístics, derivada de la InterpelAlació
RGE núm. 5709/19.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 5709/21,
relativa a drets lingüístics, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una estructura consolidada d’oferta gratuïta de
formació en català per a persones adultes que sigui suficient per
cobrir la demanda existent i distribuïda adequadament arreu del
territori.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir que la integritat de la partida que transfereix
anualment la Direcció general de política lingüística a l’Institut
d’Estudis Baleàrics (IEB) destinada a formació en llengua
catalana per a la població adulta fora dels ensenyaments reglats
sigui destinada exclusivament a satisfer aquesta funció.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar, de cara al projecte de pressuposts
generals de la CAIB per a l’any 2022, la partida que transfereix
anualment la Direcció general de política lingüística a l’Institut
d’Estudis Baleàrics (IEB) destinada a formació en llengua
catalana per a la població adulta fora dels ensenyaments reglats
en 275.000 euros addicionals, per tal que aquesta partida arribi
als 700.000 euros.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a, de cara al projecte de pressuposts generals de la
CAIB per a l’any 2022, multiplicar per tres la quantitat
destinada a la Convocatòria d'ajuts per a actuacions de foment
de l'ús de la llengua catalana, que permeti passar així de la
quantitat actual de 225.000 euros a 675.000 euros per a la
convocatòria, i a incloure en aquesta convocatòria una línia
específica perquè els ajuntaments puguin subcontractar
empreses o entitats que prestin el servei de dinamització
lingüística per fomentar l’ús del català, especialment entre els
joves.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar la normativa necessària per crear un servei
d’acollida i integració, destinat a garantir l’arrelament de les
persones nouvingudes a la llengua i cultura pròpies de les Illes
Balears com un mecanisme per avançar cap a la cohesió social.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a, en el futur projecte de llei de protecció de les
persones consumidores i usuàries de les Illes Balears, recuperar
els drets lingüístics de les persones consumidores i usuàries,
com a mínim, en un nivell de garantia igual al que preveia
l’article 8 de la llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de
l’activitat comercial a les Illes Balears, prèvia la seva derogació
mitjançant la llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les
Illes Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva
preocupació per la manca de sensibilitat envers els drets
lingüístics dels ciutadans de les Illes Balears que a vegades han
mostrat les forces i cossos de seguretat de l’Estat i insta a la
delegació del Govern d’Espanya a les Illes Balears a prendre
les mesures necessàries per formar adequadament els agents
destinats a les Illes Balears en el respecte cap als drets
lingüístics dels ciutadans.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a proposar a la delegació del Govern d’Espanya a les
Illes Balears la creació d’un grup de treball per analitzar la
problemàtica de la manca d’observança dels drets lingüístics
dels ciutadans per part de les forces i cossos de seguretat de
l’Estat i/o produïdes en espais gestionats per l’administració
perifèrica de l’Estat a les Illes Balears, i per acordar una relació
de mesures per garantir els drets esmentats.

9. El Parlament de les Illes Balears insta la delegació del
Govern d’Espanya a les Illes Balears a instal·lar en lloc visible
a totes les comissaries del Cos nacional de policia i casernes de

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=36
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la Guàrdia Civil a les Illes Balears, i a l’empara de l’article 4.2
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, cartelleria per
informar els usuaris del dret d’utilitzar ambdues llengües
oficials (català i castellà) i del dret que tenen a realitzar totes
les
gestions en qualsevol de les dues llengües oficials de les Illes
Balears.

10. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a instal·lar,
a tots els aeroports de les Illes Balears, i especialment als
controls de seguretat d’aquests, cartelleria per informar els
usuaris del dret d’utilitzar en aquestes instal·lacions ambdues
llengües oficials (català i castellà) i que el personal té el deure
d’entendre’ls en ambdues llengües.

11. El Parlament de les Illes Balears insta l’Autoritat Portuària
de les Illes Balears a instal·lar, a tots els ports d’interès
generals de les Illes Balears, i especialment als controls de
seguretat d’aquests, cartelleria per informar els usuaris del dret
d’utilitzar en aquestes instal·lacions ambdues llengües oficials
(català i castellà) i que el personal té el deure d’entendre’ls en
ambdues llengües.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instal·lar, a tots els equipaments públics del servei de
salut de les Illes Balears, cartelleria informativa recordant als
usuaris el dret d’utilitzar en aquestes instal·lacions ambdues
llengües oficials (català i castellà) i el deure dels professionals
del servei de salut d’entendre'ls en ambdues llengües.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a emprendre les mesures necessàries per garantir que
la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter
fix i els documents informatius per als usuaris del sistema de
salut pública de les Illes Balears han de ser redactats, almenys,
en català, en compliment del segon apartat de l’article 37 de la
Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les
Illes Balears.

Palma, a 11 de juny de 2021
El portaveu
Josep Castells i Baró

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de juny de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 5459/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
limitació de preus i tarifes de les proves diagnòstiques PCR
i antígens.

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.

Mitjançant el Decret llei 5/2021, de 7 de maig el Govern
dels Illes Balears ha establert les tarifes màximes i els preus
màxims que han d'aplicar els centres, els serveis i els
establiments sanitaris i sociosanitaris, públics i privats, per a la
realització de les proves diagnòstiques. Tenint en compte
l'abaratiment de les proves diagnòstiques (PCR i antígens) en
els  mesos posteriors al confinament:

1. Sobre la base de quins criteris s'ha establert la fixació de
preus per a aquestes proves diagnòstiques (PCR i antígens)?

2. Ha realitzat el Govern alguna recerca o estudi previ o s'ha
basat en algun realitzat pel Govern Central per establir criteris
que determinin l'establiment dels preus i les tarifes màxims que
disposa el Decret Llei 5/2021, de 7 de maig?

3. Ha detectat el Govern actuacions d'irregularitats a l'hora de
fixar el preus d'aquestes proves diagnòstiques fora del Sistema
Públic de Salut?

Palma, a 7 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 5460/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
proves diagnòstiques PCR i antígens exigibles als ciutadans.

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

El Parlament Europeu ha plantejat la possibilitat que les
proves PCR siguin gratuïtes per a la ciutadania quan es posi en
marxa el certificat europeu (COVID-19) que permetrà la
mobilitat si una persona està vacunada, ha superat recentment
la infecció per COVID19 o compta amb una PCR amb resultat
negatiu.

Davant la possibilitat que aquest certificat pugui restringir
la llibertat de moviment dels que no tinguin la possibilitat de
costejar-se una de les proves diagnòstiques requerides, i no
hagin pogut ser vacunats encara per no pertànyer a un grup
prioritari o per excepció mèdica justificada:

Contempla el Govern la possibilitat de costejar aquestes
proves diagnòstiques dels ciutadans, almenys fins que la
campanya de vacunació arribi a tota la població? Si n'és el cas,
en quin termini es té previst aplicar la mesura?
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Palma, a 7 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 5473/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a actuació, pla o remodelació de la zona de port del
Port de Pollença.

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.

Està Ports de les Illes Balears o la Conselleria elaborant i
tramitant una actuació, pla o remodelació de la zona de port del
Port de Pollença, que suposi la realització d'una zona de marina
seca o similar? En cas afirmatiu, quines característiques i altura
màxima tendrà aquesta zona de marina seca?

Palma, a 9 de juny de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 5496/21, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a vot de Balears al Comitè de les
Regions pel que fa a la subvenció del gasoil a pescadors i
agricultors.

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

Quin va ser el vot de la nostra comunitat autònoma en el
Comitè de Regions pel que fa a la subvenció del gasoil a
pescadors i agricultors?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

E)
RGE núm. 5500/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a oposicions a FEA de Neurologia.

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

Quins varen ser els membres del tribunal qualificador del
cas pràctic de l'examen d'oposició a la convocatòria de
Facultatiu Especialista d'Àrea de Neurologia realitzat el 24 de
gener de 2021?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

F)
RGE núm. 5501/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a oposicions a FEA de Neurologia.

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 fou el nombre total de casos pràctics elaborats de
l'examen d'oposició a la convocatòria de Facultatiu Especialista
d'Àrea de Neurologia realitzat el 24 de gener de 2021?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

G)
RGE núm. 5502/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a oposicions a FEA de Neurologia.

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 fou el nombre de casos pràctics sobre els quals havien
d'optar els aspirants a l'examen d'oposició a la convocatòria de
Facultatiu Especialista d'Àrea de Neurologia realitzat el 24 de
gener de 2021?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

H)
RGE núm. 5503/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a oposicions a FEA de Neurologia.

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.

Acordà el tribunal qualificador de l'examen d'oposició a la
convocatòria de Facultatiu Especialista d'Àrea de Neurologia
realitzat el 24 de gener de 2021 baixar la puntuació a diversos
aspirants per sospites d'haver-se produït una filtració que
permeté a aquests aspirants conèixer el contingut de la prova
amb anterioritat a la celebració de l'examen?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino
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I)
RGE núm. 5504/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a oposicions a FEA de Neurologia.

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

En quina data han estat publicades les qualificacions
provisionals d'un cas pràctic de l'examen d'oposició a la
convocatòria de Facultatiu Especialista d'Àrea de Neurologia
realitzat el 24 de gener de 2021?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

J)
RGE núm. 5505/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a oposicions a FEA de Neurologia.

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

S'ha produït alguna impugnació a les qualificacions
provisionals de l'examen d'oposició a la convocatòria de
Facultatiu Especialista d'Àrea de Neurologia realitzat el 24 de
gener de 2021 publicades per l'ib-salut? En cas afirmatiu,
quantes impugnacions s'han registrat?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

K)
RGE núm. 5506/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a oposicions a FEA de Neurologia.

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

En quina data han estat publicades les qualificacions
definitives del cas pràctic de l'examen d'oposició a la
convocatòria de Facultatiu Especialista d'Àrea de Neurologia
realitzat el 24 de gener de 2021?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

L)
RGE núm. 5507/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a oposicions a FEA de Neurologia.

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

S'ha produït alguna impugnació a les qualificacions
definitives publicades per l'ib-salut de l'examen d'oposició a la
convocatòria de Facultatiu Especialista d'Àrea de Neurologia
realitzat el 24 de gener de 2021? En cas afirmatiu, quantes
impugnacions s'han registrat?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

M)
RGE núm. 5510/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a oposicions a FEA de Neurologia.

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

Quines actuacions ha dut a terme el director general de l'ib-
salut davant les sospites de filtració d'un cas pràctic de
l'examen d'oposició a la convocatòria de Facultatiu Especialista
d'Àrea de Neurologia realitzat el 24 de gener de 2021?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

N)
RGE núm. 5511/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a oposicions a FEA de Neurologia.

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.

Des de quina data es trobava confeccionat aquest cas pràctic
de l'examen d'oposició a la convocatòria de Facultatiu
Especialista d'Àrea de Neurologia realitzat el 24 de gener de
2021?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino
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O)
RGE núm. 5512/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a oposicions a FEA de Neurologia.

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 persones tengueren accés a  aquest examen
d'oposició a la convocatòria de Facultatiu Especialista d'Àrea
de Neurologia realitzat el 24 de gener de 2021 des de la seva
confecció fins a la celebració de la prova en data 24 de gener
de 2021?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

P)
RGE núm. 5513/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a oposicions a FEA de Neurologia.

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 persones tengueren accés a aquest examen des de
la seva confecció fins a la celebració de la prova en data 24 de
gener de 2021?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

Q)
RGE núm. 5514/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a oposicions a FEA de Neurologia.

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 persones tengueren accés a aquest examen des de
la seva confecció fins a la celebració de la prova en data 24 de
gener de 2021?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

R)
RGE núm. 5515/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a oposicions a FEA de Neurologia.

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

Es realitzà un sorteig el mateix dia de l'examen realitzat el
24 de gener de 2021 per determinar els casos pràctics sobre els
quals devien optar els aspirants o aquests casos pràctics estaven
determinats amb anterioritat i eren coneguts pels membres del
tribunal?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

S)
RGE núm. 5516/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera per a recursos sociosanitaris per a places de
residències i per a places a centres de dia a l'illa d'Eivissa
a data 9 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.

Quina és la llista d'espera per a recursos sociosanitaris, per
a places de residències i per a places a centres de dia a l'illa
d'Eivissa a data 9 de juny de 2021?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

T)
RGE núm. 5517/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera per a recursos sociosanitaris per a places de
residències i per a places a centres de dia a l'illa de
Formentera a data 9 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.

Quina és la llista d'espera per a recursos sociosanitaris, per
a places de residències i per a places a centres de dia a l'illa de
Formentera a data 9 de juny de 2021?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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U)
RGE núm. 5518/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera per a recursos sociosanitaris per a places de
residències i per a places a centres de dia a l'illa de
Mallorca a data 9 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.

Quina és la llista d'espera per a recursos sociosanitaris, per
a places de residències i per a places a centres de dia a l'illa de
Mallorca a data 9 de juny de 2021?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

V)
RGE núm. 5519/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera per a recursos sociosanitaris per a places de
residències i per a places a centres de dia a l'illa de
Menorca a data 9 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.

Quina és la llista d'espera per a recursos sociosanitaris, per
a places de residències i per a places a centres de dia a l'illa de
Menorca a data 9 de juny de 2021?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

W)
RGE núm. 5520/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera per a recursos sociosanitaris per a places de
residències i per a places a centres de dia a Palma a data 9
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.

Quina és la llista d'espera per a recursos sociosanitaris, per
a places de residències i per a places a centres de dia a Palma
a data 9 de juny de 2021?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

X)
RGE núm. 5521/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients pendents de resolució a la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears relatius al municipi de Palma
a data 9 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 expedients estan pendents de resolució a la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears relatius al
municipi de Palma a data 9 de juny de 2021? Indicau-ne el
nombre i la tipologia d'expedient.

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Y)
RGE núm. 5522/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients pendents de resolució a la Direcció General de
Recursos Hídrics relatius al municipi de Palma a data 9 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 expedients estan pendents de resolució a la Direcció
General de Recursos Hídrics relatius al municipi de Palma a
data 9 de juny de 2021? Indicau-ne el nombre i la tipologia
d'expedient.

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Z)
RGE núm. 5530/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pujades abusives de preus en la connectivitat entre
Balears i la Península (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.

Vistes les constants pujades abusives de preus que venim
vivint en les connectivitat aèries de Balears i la Península; a la
vista de les notícies aparegudes en premsa els dies 8 i 9 de
juny, novament respecte de la pujada de preus dels vols entre
la península i Balears; vista la denúncia de Consubal referent
a això: 
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Quines mesures està prenent el Govern balear i quines
gestions està duent a terme amb el Ministeri de Transports, amb
AENA, AESA, amb les administracions implicades o/i amb les
companyies aèries, per cercar solucions i evitar la pujada
indiscriminada de preus que s'està produint en els vols entre
Balears i la Península?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AA)
RGE núm. 5531/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pujades abusives de preus en la connectivitat entre
Balears i la Península (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.

Vistes les constants pujades abusives de preus que venim
vivint en les connectivitat aèries de Balears i la Península; a la
vista de les notícies aparegudes en premsa els dies 8 i 9 de
juny, novament respecte de la pujada de preus dels vols entre
la península i Balears; vista la denúncia de Consubal referent
a això, s'ja reunit el Govern amb Consubal per tractar el tema?
En quines dates?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AB)
RGE núm. 5532/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pujades abusives de preus en la connectivitat entre
Balears i la Península (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.

Vistes les constants pujades abusives de preus que venim
vivint en les connectivitat aèries de Balears i la Península; a la
vista de les notícies aparegudes en premsa els dies 8 i 9 de
juny, novament respecte de la pujada de preus dels vols entre
la península i Balears; vista la denúncia de Consubal referent
a això: 

Quantes denúncies s'han produït aquest any 2021 a la
Direcció General de Consum per la pujada de preus abusiva
dels esmentats vols?

Quantes se n'han tramitat? Quin ha estat el resultat de
cadascuna?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AC)
RGE núm. 5535/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a comprovacions de la biodiversitat de les reserves
marines existents a les Balears.

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

Ha comprovat la Conselleria de Medi Ambient si els darrers
deu anys a les reserves marines existents a les Illes Balears s'ha
incrementat o reduït la biodiversitat?

Palma, a 10 de juny de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

AD)
RGE núm. 5536/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a comprovacions de la presència i ocupació dels
endemismes en el Parc Natural de Llevant.

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

Ha comprovat la Conselleria de Medi Ambient si en el Parc
Natural de Llevant els darrers deu anys els endemismes han
guanyat o reduït l'espai d'ocupació i presència?

Palma, a 10 de juny de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

AE)
RGE núm. 5573/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/1992, de 15
de juliol, de comunitats balears assentades fora del territori
de la comunitat autònoma.

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'avantprojecte va estar en fase de consulta pública prèvia
a l'elaboració en el primer trimestre del 2020, per la qual cosa
estem interessats a saber:

1. Com es troba el procediment d'elaboració de l'avantprojecte
de llei de modificació de la Llei 3/1992, de 15 de juliol, de
comunitats balears assentades fora del territori de la comunitat
autònoma?

2. Quantes aportacions i suggeriments s'han rebut amb motiu
del tràmit de consulta pública prèvia a l'elaboració normativa?
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3. Quin òrgan i/o equip de treball de la conselleria està
participant en la tramitació d'aquest procediment normatiu?

Palma, a 11 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AF)
RGE núm. 5587/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
residències de persones majors, evolució de la COVID-19:
2 professionals actius.

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 aquest moment figuren dos professionals actius, per la
qual cosa interessem saber:

1. Aquests professionals han estat vacunats contra la
COVID-19? Pauta completa? Es prega detall en la resposta.

2. Quines mesures està duent a terme el Govern en relació amb
els professionals de les residències que han decidit no
vacunar-se contra la COVID-19?

Palma, a 11 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AG)
RGE núm. 5588/21, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a doblers dels fons europeus que
es destinaran a cada parc natural de les Illes Balears.

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

Quants doblers de les ajudes dels fons europeus es
destinaran a cada parc natural de les Illes Balears?

Palma, a 11 de juny de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

AH)
RGE núm. 5594/21, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a projecte de restauració de les
cases d'Albarca del Parc Natural de Llevant.

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 quan està fet el projecte de restauració de les cases
d'Albarca del Parc Natural de Llevant? Ja està el permís
sol·licitat? I quan fan comptes treure la licitació?

Palma, a 11 de juny de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de juny de 2021, admet a tràmit
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió
següents.

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 5528/21, de la diputada Maria Esperança

Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a canvis que s'haurien de produir a IB3, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

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

Quins canvis creu que s'haurien de produir a IB3 en els
pròxims 5 anys?

Palma, a 9 de juny de 2021
La diputada
Maria Esperança Sans i Regis

B)
RGE núm. 5537/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a novetats de programació d'IB3 per al
setembre, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Quines novetats tenen previstes de cara a setembre respecte
de la programació d'IB3?
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Palma, a 10 de juny de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

C)
RGE núm. 5545/21, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a comunicat de les associacions del sector
audiovisual de les Illes Balears sobre la situació actual
d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina valoració fa IB3 del comunicat de les associacions
del sector audiovisual de les Illes Balears sobre la seva situació
actual?

Palma, a 10 de juny de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

D)
RGE núm. 5546/21, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a col·laboració fora de l'Ens Públic dels periodistes
d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina opinió li mereix que els periodistes d'IB3 no puguin
fer col·laboracions fora de l'Ens Públic?

Palma, a 10 de juny de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

E)
RGE núm. 5547/21, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a no-retransmissió del partit d'ascens entre UD
Eivissa i UCAM Murcia, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió 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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Per quin motiu no es va retransmetre el partit d'ascens entre
UD Eivissa i UCAM Murcia?

Palma, a 10 de juny de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

F)
RGE núm. 5548/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
competència deslleial als mitjans públics en oferir
publicitat, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió 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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Sr. Manresa, creu que IB3 fa competència deslleial als
mitjans públics en oferir publicitat quant ja compta amb 34
milions d'euros anuals de pressupost?

Palma, a 10 de juny de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

G)
RGE núm. 5549/21, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
productores audiovisuals que formaran part de la
programació estiuenca, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Quines productores audiovisuals (per illes) formaran part de
la programació estiuenca de l'EPRTVIB?

Palma, a 10 de juny de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

H)
RGE núm. 5550/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
projectes Transmèdia, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió 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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

En quins projectes treballa actualment el director de
Transmèdia de l'EPRTVIB?
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Palma, a 10 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

I)
RGE núm. 5551/21, del diputat Jordi Marí i Tur, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissió dels partits
de la UD Eivissa per a l'ascens de categoria, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quines varen ser les causes que varen impedir l'emissió del
segon partit d'ascens de la UD Eivissa a la segona categoria de
futbol davant la UCAM Murcia?

Palma, a 10 de juny de 2021
El diputat
Jordi Marí i Tur

J)
RGE núm. 5552/21, del diputat Joan Mascaró i Bosch,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment
d'anunciants locals, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió 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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina valoració fa de l'augment del 60% dels anunciants
locals l'any 2020 respecte de l'any 2019?

Palma, a 10 de juny de 2021
El diputat
Joan Mascaró i Bosch

K)
RGE núm. 5553/21, del diputat Ares Fernández i

Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
audiència d'IB3 Ràdio, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió 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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quin balanç fa l'EPRTVIB sobre l'audiència d'aquesta
temporada d'IB3 Ràdio tant al servei a la carta com als
mesuradors tradicionals?

Palma, a 10 de juny de 2021
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

L)
RGE núm. 5554/21, de la diputada Irene Triay i

Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
iniciatives per incentivar la graella d'IB3 Ràdio, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

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

Quina iniciativa vol dur-se a terme per incentivar les
propostes de programes de la graella d'IB3 Ràdio?

Palma, a 10 de juny de 2021
La diputada
Irene Triay i Fedelich

M)
RGE núm. 5556/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
vigilar i fer complir les condicions laborals, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quins mecanismes té IB3 per vigilar i fer complir les
condicions laborals dels treballadors i les treballadores de les
empreses concessionàries?

Palma, a 10 de juny de 2021
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de juny de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 5572/21, del Grup Parlamentari Popular,

contra la concessió d'indults als condemnats pel Tribunal
Suprem pels fets secessionistes ocorreguts a Catalunya
l'octubre de 2017 (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 Ple pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: La greu alarma social
que ha generat l'anunci del Govern de l'Estat en relació amb la
concessió d'indults als condemnats pel Tribunal Suprem pels
fets secessionistes ocorreguts a Catalunya l'octubre de 2017 fan
necessari i urgent un pronunciament de la cambra sobre aquest
tema.

A l'octubre de 2017, diversos partits i membres del Govern
de Catalunya van organitzar un referèndum il·legal amb
l'objectiu de separar aquesta comunitat autònoma de la resta
d'Espanya i fer fallida la indissoluble unitat del nostre país que
reconeix la nostra Carta Magna.

A més, van proclamar de manera il·legal la independència
i la constitució d'una il·legal república catalana.

Per això, dos anys després els impulsors d'aquests actes van
ser condemnats pel Tribunal Suprem a penes que oscil·laven
entre els 9 i els 13 anys de presó, així com a penes
d'inhabilitació.

L'alt tribunal va considerar provat que aquests condemnats
havien comès delictes de sedició i/o malversació de cabals
públics o desobediència.

En el moment de conèixer-se la sentència, el president del
Govern de la nació, el Sr. Pedro Sánchez "garantia tant a la
ciutadania catalana com al conjunt de la ciutadania espanyola
que aquesta sentència es compliria íntegrament" perquè "ningú
no està per sobre de la llei", mentre que altres membres del seu
govern defensaven que les penes imposades havien de
complir-se íntegrament.

Però tant Sánchez com el seu govern continuaven
necessitant els vots dels partits independentistes catalans per
mantenir-se en el poder; una necessitat que es va fer més urgent
després de les eleccions generals celebrades el novembre de
2019 en les quals el PSOE.

Una reforma que, com va explicar el setembre de 2020
l'actual ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel
Iceta, era necessari abordar perquè "és important que el Govern
demostri que vol anar resolent temes concrets" (dit en
referència a la situació dels presos pels casos de l'1 d'octubre de
2017).

I ara, el 2021, el president Sánchez i el seu govern no
amaguen la seva voluntat d'indultar uns condemnats que no sols
no han mostrat gens de penediment, sinó que han deixat clar
(tant en el judici, en exercir el seu dret a l'última paraula, com
en declaracions posteriors) que tenen intenció de reincidir en
els delictes comesos.

A més, tant la Fiscalia com el Tribunal Suprem s'oposen a
l'indult.

L'alt tribunal, en un demolidor i claríssim informe aprovat
per unanimitat dels seus membres, explica que el que pretenen
el president Sánchez i el seu govern és retorçar la naturalesa de
l'indult i qüestionar "els pressupostos que fan legítim l'exercici
de la funció jurisdiccional".

És a dir, el Govern central està posant en dubte, igual que
ho fan els líders independentistes, el funcionament de la justícia
espanyola, amb el que això significa d'atac a una institució que
constitueix el pilar fonamental de la nostra democràcia.

Finalment, cal destacar que el Tribunal Suprem deixa en
evidència la veritable intenció del Govern central en defensar
l'indult, que no és una altra que la seva mera supervivència
política, en recordar que "alguns dels que aspiren al benefici
del dret de gràcia són precisament líders polítics dels partits
que, ara com ara, garanteixen l'estabilitat del Govern apel·lant
a l'exercici del dret de gràcia".

Per tot això, i davant la fundada sospita que no ens trobem
davant un indult sinó davant un pagament polític, el Grup
Parlamentari Popular presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
incondicional i absolut a la Constitució i a la resta de
l'ordenament jurídic espanyol com a garants de la integritat i la
unitat de la nació i de l'estat de dret i la democràcia al nostre
país.

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
sense fissures a la labor que realitzen tots els dies els diferents
jutjats i tribunals de justícia espanyols, amb especial esment al
Tribunal Suprem, de manera independent, responsable i
sotmesos únicament a l'imperi de la llei, com estableix l'article
117 de la Constitució Espanyola.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
respectar la independència de les diferents institucions de
l'Estat i les decisions judicials i a no concedir l'indult a les
persones condemnades pel Tribunal Suprem pels fets
secessionistes ocorreguts a Catalunya l'octubre de 2017, que
han vulnerat, com ha declarat provat el Tribunal Suprem, no
sols la nostra Carta Magna sinó també altres lleis espanyoles i
que, com han repetit en nombroses ocasions, pretenen reincidir
en el delicte de sedició.

4. El Parlament de les Illes Balears acorda donar trasllat
d'aquestes resolucions al president del Govern de la nació, al
ministre de Justícia i als portaveus dels grups parlamentaris del
Congrés i del Senat.

Palma, a 10 de juny de 2021
El portaveu suplent
Antonio Costa i Costa
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de juny de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 5443/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a mesures de suport a la pesca
submarina, davant la Comissió d'Economia.

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

La pesca submarina és una activitat que té un fort
arrelament a les Illes Balears. A nivell esportiu les Illes ocupen
un lloc destacat en el palmarès dels campionats d'Espanya i
compten amb 11 campions del món en aquesta modalitat
esportiva.

La pesca submarina proporciona a més valor econòmic
positiu per a la societat balear. Segons un recent estudi publicat
per la Universitat de les Illes Balears, l'impacte econòmic
d'aquesta activitat en la nostra comunitat autònoma supera els
dos milions d'euros anuals, crea llocs de treball i beneficia un
ampli ventall de sectors productius.

D'altra banda, la incidència de la pesca submarina en la
disminució de l'estoc pesquer no és un factor determinant en la
variació de pesca que pugui experimentar la pesca professional,
atès que el volum estimat d'extracció anual de la persa
submarina suposa tan sols un 6,24% del total extret per la pesca
professional, amb un valor econòmic del 6,67% sobre el valor
total obtingut per la pesca professional.

No obstant l'anterior, des de 2015 la pesca submarina s'ha
vist discriminada pels instruments normatius que regulen la
protecció de les reserves marines d'interès pesquer a Balears,
respecte d'altres modalitats de pesca. Així, el Decret 41/2015,
de 22 de maig, pel qual es regulen les activitats d'extracció de
flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques en les
reserves marines de les aigües interiors del litoral de les Illes
Balears, va prohibir la pesca submarina en futures reserves
marines i va permetre tan sols la concessió d'una autorització
anual restringida a quatre dies a la setmana en tres de les set
reserves preexistents a Balears en aquest moment.

Segons expressa l'exposició de motius del Decret 41/2015,
les reserves marines són àrees on es limita l'explotació dels
recursos marins vius per incrementar la repoblació d'alevins i
fomentar la proliferació de les espècies marines objecte
d'explotació o protegir els ecosistemes marins amb
característiques ecològiques diferenciades i, a diferència
d'altres arts de pesca que són més invasives amb el medi

ambient i a les quals no es prohibeix pescar en les reserves, la
pesca submarina permet seleccionar els exemplars de pesca que
són capturats, en funció de la normativa específica que
determinin les autoritats competents, amb la finalitat de
preservar aquests ecosistemes marins.

La pesca submarina és a més una activitat que permet
sanejar els fons marins mitjançant la retirada d'elements
contaminants que duen a terme habitualment els mateixos
pescadors, i permet també alertar les autoritats d'elements
contaminants o nocius que els pescadors observen quan
realitzen les immersions, com fugides d'emissaris il·legals que
destrueixen hectàrees senceres de posidònia i les converteixen
en inhabitables per a qualsevol espècie marina, o xarxes
abandonades que es converteixen en paranys mortals
permanents per a qualsevol exemplar marí que hi quedi atrapat.

Per tot això, el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar un nou model de gestió de les reserves
marines, no excloent ni discriminatori per a cap modalitat de
pesca, que prioritzi la protecció i la sostenibilitat del medi marí
balear atès el principi de proporcionalitat entre la protecció del
medi marí i la pràctica de les diferents modalitats de pesca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar la normativa reglamentària i a impulsar les
modificacions legals necessàries per permetre les diferents
modalitats de pesca en totes les reserves marines d'interès
pesquer, inclosa la pesca submarina, establint limitacions que
atenguin el principi de proporcionalitat per a la conservació de
la fauna i la flora marines.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a consensuar amb els sectors afectats del sector
pesquer, tant recreatiu com professional, una planificació
equilibrada de la creació de futures reserves marines.

Palma, a 7 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

B)
RGE núm. 5444/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a gestió de residus plàstics de les
explotacions agrícoles, davant la Comissió d'Economia.

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

Són nombrosos els agricultors de les illes que usen plàstics
en les cobertes dels hivernacles, en els sacs de cultiu
hidropònic, en els embuatats dels cultius i en els túnels de les
plantacions primerenques.
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La Conselleria d'Agricultura de les Illes Balears realitza,
una vegada a l'any, la recollida d'aquests plàstics i assumeix el
cost del transport i de la seva incineració, per la qual cosa, una
vegada usats, els plàstics s'acumulen en les explotacions, amb
el perill mediambiental que això comporta, fins que la
Conselleria d'Agricultura en procedeix a la retirada-una vegada
a l'any-, si prèviament l'agricultor s'ha inscrit.

No totes les explotacions tenen instal·lacions adequades per
a l'acumulació d'aquests plàstics i això ha provocat que el
Seprona, els agents de medi ambient i la policia local dels
municipis hagin aixecat actes i sancionat alguns agricultors en
els últims anys per la mala acumulació d'aquests residus.

El mes de desembre passat l'empresa TIRME, va enviar una
circular a totes les empreses del sector primari que portaven els
plàstics agrícoles a la planta de tractaments de l'esmentada
empresa. En aquesta missiva els comunicaven que des del 2 de
desembre de 2020, l'empresa els cobraria 111,20€/tona en
concepte de tractament dels plàstics.

Considerem que, en comptes d'acumular plàstics en les
explotacions agrícoles, aquests haurien d'anar dipositant-se en
contenidors perquè es poguessin enviar a la planta de TIRME
i ser processats en la mesura en què es vagin retirant dels
cultius i no una vegada a l'any.

Per tot això, el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir, en col·laboració amb els consells insulars, un
conveni amb les entitats encarregades dels tractaments de
residus en cada illa, a fi que els agricultors que estiguin inscrits
en el Registre Insular Agrari corresponent i vulguin assumir el
transport des de les seves explotacions fins a la planta de
tractament, no hagin de pagar per la gestió d'aquests residus
plàstics.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ampliar el servei de retirada dels plàstics procedents
de les explotacions agrícoles, mitjançant la seva recollida en les
finques amb periodicitat semestral, assumint el Govern de les
Illes Balears el cost del transport i la gestió dels plàstics.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar una línia d'ajudes, amb caràcter anual, dins
del segon semestre de cada any, per subvencionar el 50% del
cost dels embuatats biodegradables, amb l'objectiu d'aconseguir
una agricultura més sostenible per a les Illes Balears.

Palma, a 7 de juny de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

C)
RGE núm. 5463/21, dels Grups Parlamentaris Mixt i

Socialista, relativa a atenció adequada de les persones que
pateixen patologia dual, davant la Comissió de Salut.

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

La patologia dual és la denominació que s'empra per
designar l'existència simultània d'un trastorn addictiu i un
trastorn mental. És una malaltia que es tracta com a tal des de
fa molt pocs anys, ja que fins fa poc les persones que patien
aquesta patologia o bé rebien un tractament per malaltia mental
o bé per addicció, però no es tractaven les dues problemàtiques
de forma conjunta.

Precisament per donar visibilitat a aquesta patologia i
millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen, ja
fa uns mesos va néixer a les Pitiüses l’Associació de Patologia
Dual d’Eivissa i Formentera (ASPADIF), que ofereix atenció,
assessorament, reeducació i acompanyament a les famílies amb
l’objectiu d’aconseguir que les persones que pateixen la
patologia dual assoleixin autonomia i es puguin reinserir
socialment i laboral. De fet, cal destacar que el Pla estratègic de
salut mental 2016-2022 de les Illes Balears fa referència
expressa a la patologia dual i a la manca de recursos que
existeixen i a la necessitat, en concret a les illes Pitiüses, de
reforçar-los.

El 2019, a través d’una iniciativa particular es va aconseguir
una primera fita: la creació de la unitat de patologia dual a
l’Hospital de Can Misses, pionera a l’arxipèlag i que durant el
seu primer any de funcionament va atendre a una vuitantena de
persones. Ara bé, aquesta unitat només permet el tractament de
forma ambulatòria. Quan es produeix una situació crítica o de
crisi en un malalt, aquests són continguts a la unitat d’aguts de
l’Hospital de Can Misses i, un cop estabilitzats, després d’hores
o dies, són donats d’alta i han de tornar als seus domicilis. Com
és evident, aquesta situació no és òptima ni per als malalts ni
per a les seves famílies, que no tenen els coneixements ni els
mitjans per gestionar la situació.

Així doncs, quan es tracta de persones que requereixen una
hospitalització de mitja o llarga estada per començar o
continuar un tractament integral que els permeti iniciar una
rehabilitació respecte de les seves addicions i alhora dels seus
trastorns mentals, a les Pitiüses no existeix cap altra opció que
esperar l’obtenció d’una plaça a algun centre especialitzat de
Mallorca, fet que és molt difícil, i que dificulta les possibilitats
d’èxit dels tractaments perquè els allunya de les seves famílies.

En el cas concret de Formentera, les darreres dades
disponibles indiquen que s’han atès 39 persones d’ençà que el
Servei d’Atenció a les addiccions es va posar en marxa, ara fa
tres anys.

Però des d’aquesta associació adverteixen que els recursos
que s’hi destinen són del tot insuficients, i que una part
d’aquests pacients haurien d’haver estat atesos des de l’àmbit
de la salut que es fa càrrec de la patologia dual, i no com a
persones addictes.
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Per tot això, la reivindicació principal d’aquest col·lectiu se
centra en la necessitat d’una unitat d’ingrés específica de
subaguts/mitjana i llarga estada depenent de l’Àrea de Salut
d’Eivissa i Formentera. Aquesta inversió no està prevista a
l’estratègia de coordinació de salut mental que depèn de
l’IB-Salut.

En canvi, aquesta estratègia sí que preveu la posada en
marxa d’una Unitat d’Ingrés Voluntari a l’illa de Mallorca. És
necessari, doncs, que com a mínim quatre d’aquestes places
siguin reservades per a pacients d’Eivissa i Formentera. A més,
també cal que es reforcin la resta de serveis disponibles tant a
Eivissa com a Formentera amb més professionals.

Per tots aquests motius, els Grups Parlamentaris Mixt (Gent
per Formentera-PSIB-EUIB) i Socialista presenten la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar la unitat d’hospitalització per a pacients
amb patologia dual a l’Hospital de Can Misses, i a crear una
unitat diferenciada, d’acord amb el model previst al futur Pla
funcional de patologia dual, i amb l’increment necessari de
professionals terapeutes i psicòlegs que permeti la millora de
la qualitat assistencial perquè sigui una realitat en el primer
semestre de 2022.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar l’abast del Servei d’atenció a les
addiccions de l’hospital de Formentera perquè també es puguin
atendre de manera específica i diferenciada els pacients de
patologia dual residents a l’illa, a l’hora que es reforça el servei
d’atenció psicològica i de teràpia ocupacional pel conjunt dels
seus usuaris a partir del gener de 2022.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar el servei de psiquiatria infantojuvenil de
l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera a partir del gener de
2022.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una formació especialitzada per al
personal d’urgències i metges de capçalera de l’àrea de salut
d’Eivissa i Formentera en matèria de patologia dual abans del
final del present any.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que, de les 15 places que es preveu a la
Unitat d'Ingrés Voluntari de Patologia Dual de Mallorca, com
a mínim quatre es reservin per a pacients d´Eivissa i
Formentera.

Palma, a 8 de juny de 2021
Les diputades
Sílvia Tur i Ribas
Beatriu Gamundí i Molina
Els portaveus
Josep Castells i Baró
Pilar Costa i Serra

D)
RGE núm. 5544/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a reactivació del turisme britànic, davant la
Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atès que Espanya és la
principal destinació turística del Regne Unit i atès que aquest
ha mantingut Espanya en el semàfor ambre quant a la
catalogació de països segurs per viatjar, amb les conseqüències
que això suposa per als britànics que vulguin venir a
visitar-nos, es fa necessari i urgent implementar tot un seguit
d'actuacions per fer de la nostra destinació un lloc segur de cara
als nostres visitants.

Espanya es la principal destinació turística de sol i platja
per a Regne Unit, i la destinació de vacances per defecte. El
2019 la quota de mercat d’Espanya en el turisme emissor
d’aquest país va ser del 19,5%.

Del 2017 al 2019 ens van visitar 18,8, 18,5 i 18,1 milions
de turistes britànics, el que va representar el 23%, 22,4% i
21,6% del total de turistes rebuts respectivament i que el Regne
Unit és el nostre principal país emissor, posició que també
ocupa en el rànquing de la despesa total, 18.000 milions al
2019, i de pernoctacions hoteleres.

El 2020 a causa de la crisi sanitària, únicament ens varen
visitar 3,2 milions que va ser un 16,7% del total de turistes
rebuts, després de França, però es va mantenir com a primer
país respecte de la despesa turística. D’aquí la gran
importància. Cal dir que el primer trimestre de 2021 únicament
55.000 turistes britànics han visitat el nostre país enfront dels
2,5 milions de l'era preCovid.

Si bé és cert que el president Sánchez a Fitur va anunciar
que els britànics serien benvinguts sense restriccions ni
requisits sanitaris, també és cert que no es coneixen contactes
ni accions
diplomàtiques directes amb el seu homòleg.

El passat dia 3 de juny, Regne Unit va anunciar que
Espanya es mantenia en ambre fins a la propera revisió el 24 de
juny. En el moment que es passés a verd, els turistes britànics
haurien de fer-se també dos test, un abans de tornar al Regne
Unit i un altre allà, dos dies després d’haver tornat. S’ha
constatat que per a la gran quantitat de turistes no seria
assumible tampoc sumar el cost de les PCR amb un preu mitjà
de 150€, que penalitza el turisme familiar, especialment.

Aquesta decisió del Regne Unit genera un greu impacte en
les previsions de recuperació dels fluxos de la temporada que
rondava el 60% de 2019, i unes pèrdues respecte de 2019,
properes als 400€ setmanals.

Les regions especialment damnificades son Canàries,
Balears, València, Costa del Sol o Múrcia.
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En el cas de les Illes Balears, el mercat britànic és el segon
en importància per a l’arxipèlag i el primer per a Menorca i
Eivissa, i provoca un greu impacte.

Hauria estat necessari un pla B tant del Govern  central com
del Govern balear per contemplar els possibles escenaris com
el que ens ocupa, cosa que no s’ha produït. Mentre les
restriccions s’ha continuat impulsant mesures restrictives de
manera, s’ha demostrat, no proporcionada i arbitrària.

Des del Partit Popular a les diferents institucions i
concretament al Congrés dels Diputats i al Parlament de les
Illes Balears, hem anat presentant diverses propostes de manera
reiterada al Govern central i al Govern balear adreçades a fer
feina amb els mercats emissors per tal d’establir corredors
segurs amb aquells territoris segurs per anar recuperant amb les
majors garanties els fluxos turístics per a la recuperació
econòmica, de la mateixa manera que hem manifestat
reiteradament la necessitat de nomenar l’ambaixador espanyol
al Regne Unit.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta:

1. El Govern central a designar amb caràcter d’urgència
l’ambaixador d’Espanya al Regne Unit de la Gran Bretanya i
Irlanda del Nord, lloc vacant des del passat mes de febrer.

2. El Govern Central a intensificar les negociacions
diplomàtiques bilaterals al més alt nivell per procurar
flexibilitzar i garantir per part de les autoritats britàniques
l’aixecament de restriccions i la inclusió de les destinacions
turístiques espanyoles dins de la llista verda de països i
territoris recomanables per viatjar segurs per motius d’oci en la
pròxima revisió i actualització del seu sistema de semàfors
prevista per al 24 de juny.

3. El Govern central a, a la vegada, reforçar urgentment la
promoció turística respecte dels mercats amb major grau de
vacunació, més renda disponible i major confiança dels
viatgers.

4. El Govern de les Illes Balears, conjuntament amb els
consells insulars i el sector turístic de les Illes Balears, a
reforçar urgentment la promoció turística respecte d’altres
mercats en funció de les necessitats de cadascuna de les illes.

5. El Govern central i al Govern balear a accelerar el procés de
vacunació com a instrument més útil per a la reactivació
turística i la tornada a la normalitat, arribar al 70% d’immunitat
el més prest possible i sempre abans de l’estiu, prenent totes les
precaucions necessàries per no revertir les dades de prevalença
i combatre la propagació de les variants del virus com per
exemple la hindú.

6. El Govern central a activar estratègicament com a eina
competitiva les accions necessàries per facilitar l’accés als
viatges, assumint per part de l’Estat la càrrega econòmica
derivada de les proves PCR exigibles als viatgers britànics a la
tornada al seu país, desplegant per part de Turespaña una

campanya extraordinària i singular de promoció i fidelització
de la Marca Espanya en aquest mercat.

7. El Govern central, a garantir de manera irreversible la data
d’1 de juliol com a definitiva per a l’aplicació operativa del
Certificat Digital UE Covid-19 en coordinació amb el Govern
de les Illes Balears, ampliant el reconeixement i la validesa del
document interoperable a tercers països com es el cas del
Regne Unit.

8. El Govern Central a dissenyar i establir una fórmula
compensatòria extraordinària, habilitant i mobilitzant els
recursos necessaris exclusivament per part de l’Estat, de la qual
es puguin beneficiar PIME, micro PIME i autònoms del sector
turístics i de tota la cadena de valor turística, especialment a
aquelles destinacions més dependents del mercat britànic i en
conseqüència damnificades per la pèrdua d’activitat i
facturació, fins que no es normalitzin els fluxos amb el Regne
Unit.

9. El Govern central a treballar el reposicionament competitiu
post pandèmia i post Brexit de la Marca Turística Espanya en
un mercat com Regne Unit, en base a la qualitat, la seguretat
sanitària, impulsant el turisme d'experiència, el producte
diferenciador, però també implementant el producte sol i platja.

10. El Govern de les Illes Balears a treballar en el
reposicionament competitiu post pandèmia i post Brexit, dins
el seu àmbit competencial d’estratègia turística de les Illes
Balears per a la millora del posicionament internacional de les
Illes Balears, d’acord amb els consells insulars com a
competents en promoció turística i amb el sector turístic balear.

11. El Govern central a donar suport decididament des del punt
de vista financer a la reconversió i l'actualització de les zones
turístiques, optimitzant la recepció dels fons europeus post
Covid.

12. El Govern central a donar compliment a l’acord pres al
Parlament de les Illes Balears per habilitar anualment als
pressupostos generals de l’estat una partida destinada a la
modernització i la millora de les zones turístiques.

13. El Govern central a impulsar el suport a la solvència a les
empreses del sector turístic amb el Fons de suport a les
empreses estratègiques que gestiona el SEPI, complint tots els
principis de transparència i objectivitat que requereix l'actuació
pública.

Palma, a 10 de juny de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu suplent
Antonio Costa i Costa

E)
RGE núm. 5562/21, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a inclusió del català en el nou DNI
electrònic europeu, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

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

El passat dia 2 de juny el ministre de l'Interior del Govern
espanyol, Fernando Grande-Marlaska, presentà de manera
pública el nou DNI electrònic europeu en la seva versió
espanyola. Una versió que incomprensiblement no inclou el
català, ni tampoc l'euskera o el gallec en els territoris on
aquestes llengües són cooficials. Per contra, el nou DNI sí que
inclou l'anglès, llengua que no és considerada oficial ni tampoc
cooficial a cap dels territoris que conformen l'Estat.

El nou document incorpora noves mesures de seguretat i
fins i tot existirà una versió que es podrà presentar amb el
telèfon mòbil, però no permetrà als ciutadans de les Illes
Balears i al conjunt dels catalanoparlants identificar-se en la
seva llengua materna. Un acte injust i impropi d'un estat
democràtic i que torna a mostrar el menyspreu de les autoritats
espanyoles amb una part important dels seus ciutadans i
ciutadanes.

En aquest sentit, el Govern espanyol ha tornat a incomplir
els seus propis compromisos en matèria de foment i defensa de
les llengües cooficials que no són el castellà. La mateixa
Constitució Espanyola, tantes vegades exhibida pels poders de
l'Estat com una norma suprema perfecta, que exigeix una
obediència cega, diu en el seu article 3 que les altres llengües
de l'Estat "seran també oficials en les respectives comunitats
autònomes d'acord amb els seus estatuts" i continua dient que
"la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya
és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i
protecció". És evident que els poders de l'Estat reivindiquen
una carta magna que no compleixen.

També dins l'àmbit de la Unió Europea l'Estat espanyol no
és capaç de respectar els seus compromisos. Espanya va signar
l'any 2001 la Carta Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries, un tractat promogut pel Consell d'Europa que
estableix que els estats membres han de "garantir que les
autoritats administratives usin les llengües regionals o
minoritàries" i han de "posar a l'abast de la població formularis
i textos administratius d'ús freqüent en les llengües regionals o
minoritàries, o en versions bilingües".

El DNI electrònic és un document indispensable per poder
realitzar telemàticament desenes d'operacions, moltes d'elles
vinculades a tràmits amb l'administració pública. Segons dades
de l'any 2017 poc més d'una de cada cent pàgines web de
l'Administració de l'Estat estava totalment disponible en català,
només un terç hi tenien algun contingut, i les que n'hi tenien
eren en general de qualitat molt defectuosa. A partir d'ara a
aquestes mancances se li ha de sumar la impossibilitat
d'identificar-se en català amb nou DNI electrònic.

La involució en matèria lingüística és una evidència. L'Estat
no ha estat capaç de fer, en més de 40 anys de democràcia, un
exercici d'empatia cap a una quarta part dels seus ciutadans i les
ciutadanes. La inclusió de les llengües oficials a l'antic model
de DNI va ser una reivindicació històrica que arribà l'any 2001,
quasi vint-cinc anys després de l'arribada de la democràcia.

Haurem de tornar esperar 25 anys més per veure com
s'implanten en el nou DNI europeu totes les llengües oficials de
l'Estat?

Per tot això el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat i
particularment el Ministeri de l'Interior a incorporar de manera
immediata la llengua catalana i la resta de llengües cooficials
de
l'Estat, en el nou model de DNI electrònic europeu.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
garantir la possibilitat que els ciutadans i les ciutadanes puguin
adreçar-se a les administracions de l'Estat de forma telemàtica
en qualsevol de les llengües cooficials de l'Estat, seguint
l'esperit de la mateixa Constitució i del compliment dels
compromisos adquirits amb la signatura de la Carta Europea de
les Llengües Regionals o Minoritàries.

Palma, a 11 de juny de 2021
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

F)
RGE núm. 5576/21, dels Grups Parlamentaris Socialista

i MÉS per Mallorca, relativa a qualitat dels serveis i
protecció dels treballadors del sector bancari, 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 i MÉS per Mallorca presenten la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

Durant els darrers anys els municipis, sobretot aquells més
petits i de l'àmbit més rural, han anat perdent multitud de
serveis que han contribuït a crear una sensació d'aïllament o
abandonament entre els habitants de les petites localitats en
comparació amb aquells que resideixen als nuclis urbans. Molts
poden pensar que aquest és un fenomen més típic del que
anomenen l'Espanya buidada, però malauradament també s'està
donant a territoris com el nostre, en què els serveis públics cada
vegada més es traslladen a l'àmbit urbà i abandonen el rural.

Segons l'informe de 2020 del Banc d'Espanya, el 59% dels
municipis rurals no disposen ja d'una sucursal bancària, 11
punts percentuals per davall de fa dotze anys, quan era el 48%
que no disposava d'aquest servei. Això provoca una situació
d'exclusió financera que s'agreuja cada cop més amb la
reestructuració d'oficines bancàries.

Aquesta pèrdua de serveis, no sols afecta l'àmbit públic,
sinó que també s'ha vist reflectida en aquells serveis que han de
prestar entitats de caràcter privat. Aquí el sector bancari és un
clar exponent d'aquesta pèrdua de serveis per part dels
ciutadans. La crisi econòmica passada i l'actual, l'enorme
reestructuració del sector que ha motivat el tancament o la fusió
de nombroses entitats ens va deixant un degoteig de notícies
sobre el tancament de sucursals bancàries, que moltes vegades
també suposen el tancament dels caixers automàtics, de manera
que municipis i nuclis de població queden totalment
desproveïts d'aquest servei, que en aquest moment i amb les
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cada vegada més nombroses normes sobre pagament i efectiu,
podríem denominar com a servei públic i bàsic per a la nostra
població.

El tancament d'entitats té un efecte enorme en qualsevol
municipi, i la recent fusió de «Bankia» i «CaixaBank», fa que
sonin totes les alarmes, ja que pot provocar l'efecte de la
desaparició de l'habitualment única oficina bancària a un poble
o nucli de població genera importants problemes per al conjunt
de la seva població. Això és especialment greu entre els més
majors que comproven com operacions que són quotidianes en
el nostre dia a dia, com treure doblers en efectiu, pagar rebuts
o fer qualsevol mena de transferència, es poden convertir en
una vertadera odissea, ja que els obliga a desplaçar-se a altres
municipis propers, per poder realitzar gestos abans tan senzills.

A això li hem d'unir el fet que, a pesar dels grans avanços
en matèria de banca electrònica que hem experimentat en els
últims anys, molts col·lectius vulnerables, entre els quals també
està la gent gran, no es troben familiaritzats amb l'ús de les
noves tecnologies per poder accedir a serveis de banca des dels
seus domicilis. Això no és més que una conseqüència de la
bretxa digital existent a la nostra societat.

La lluita per la promoció de les condicions d'igualtat en la
prestació de serveis de caràcter financer i bancari s'ha
d'afrontar, pel conjunt de les administracions públiques
afectades, i a través de la col·laboració publicoprivada. I
pensam que s'ha d'afrontar des de la declaració dels serveis
financers com a serveis públics, evitant així l'exclusió
financera.

Un exemple de la necessitat d'aquest servei l'hem tengut
amb la recent declaració de l'estat d'alarma, on el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, al seu article 7.1.f) va contemplar
com una de les vuit excepcions al confinament el desplaçament
als caixers o a les sucursals bancàries. Els serveis bancaris s'han
considerat un servei públic.

Durant l'any 2019 els beneficis de la banca varen caure un
24% en comparació amb els que va obtenir l'any 2018. Això
vol dir que en comptes d'obtenir beneficis per import de 15.140
milions d'euros, el sector en va guanyar 12.250 milions.

Els interessos de la banca s'han incrementat un 3,8%. Les
comissions han baixat un 0,1% i, tot i això, han suposat uns
9.797 milions d'euros. Tot i això, el sector bancari anuncia
pèrdues, la qual cosa vol dir que ha obtingut menys marge de
beneficis, però tècnicament, no és cap pèrdua. A la intenció de
maximitzar beneficis està procedint al tancament de sucursals,
reduint l'horari d'atenció al públic i plantejant diferents
propostes d'ERO. S'estan perdent centenars de llocs de feina.

La banca cerca nous sistemes per incrementar els seus
guanys: incrementar el cost de les comissions, alhora que
redueix l'assessoria i els serveis presencials, alhora que tanca
sucursals.

Aquest fet perjudica de manera molt greu a les persones que
estan més afectades per la bretxa digital, especialment la gent
gran.

La digitalització és el present i és el futur, tot i que moltes
persones no tenen les competències ni les eines per sumar-s'hi.

És qüestió de temps i recursos que aquesta situació pugui
resoldre's, tot i que no serà a curt termini. Tot plegat, per tant,
ocasiona greus dificultats a la gent gran, un sector que està
quedant al marge de la digitalització.

La Nova Agenda Europea del Consumidor fa un especial
esment a la vulnerabilitat financera de la Unió Europea a causa
de la pandèmia. El document recorda que els drets dels usuaris
bancaris vulnerables han de ser objecte d'especial protecció per
part de les entitats. En aquest sentit, el Reial decret llei 1/2021,
de 19 de gener, de protecció dels consumidors i usuaris enfront
de situacions de vulnerabilitat social i econòmica apunta
mesures específiques per oferir una major protecció davant
abusos i fraus a col·lectius com són la gent gran, menors,
persones amb un baix nivell de digitalització, discapacitat
funcional, intel·lectual, cognitiva o sensorial.

Segons algunes associacions de consumidors i usuaris,
encara s'estan fomentant pràctiques financeres d'alt risc entre
clients sense determinades competències. Són productes que
poden tenir beneficis, però també moltes pèrdues de les quals
no són informats degudament. En aquestes situacions, se'ls
ofereixen productes o dipòsits, però els usuaris en desconeixen
per complet el seu funcionament. En altres ocasions, se'ls anima
a invertir en borsa, o signen contractes que contenen una «lletra
petita» que els obliga a despeses addicionals no previstes.

Aquestes entitats afirmen que el perfil més vulnerable són
les persones grans que, pel seu desconeixement i perquè han
dipositat tota la confiança en la seva entitat després de dècades
d'operar amb ella, arriben a la seva jubilació amb uns estalvis,
tota una vida dedicada al treball, i són adreçats a productes per
part de pràctiques de venda sense escrúpols. Tot i que la
Comissió Nacional de Valors ja ha advertit que la venda entre
perfils de població inadequats s'ha de sotmetre a regles
diferents, és necessari seguir revisant les pràctiques
desenvolupades per determinades entitats bancàries per tal que
la informació que aporten sigui 100% fiable.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista i el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a declarar els serveis de caràcter financer i bancari com a
Servei Públic.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a regular l'obligatorietat, per part de les entitats bancàries, de
reforçar els recursos per poder oferir un servei adequat, durant
tot el seu horari d'oficina, per cobrir les necessitats dels usuaris,
especialment la gent gran i altres col·lectius afectats per la
bretxa digital. També hauran de garantir la presència d'almanco
una oficina o agent bancari (fixes o mòbils) a tots els pobles i
barriades més allunyades dels centres urbans de les Illes
Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a regular el preu màxim de les comissions cobrades als usuaris
com a prestació de servei públic, i que no es permeti fixar el
cobrament de comissions de «manteniment» a les persones que
perceben una pensió per jubilació, incapacitat o qualsevol altra
tipologia com a únic ingrés.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure la signatura de convenis amb els
ajuntaments per afavorir la inclusió dels col·lectius més
vulnerables, entre ells la gent gran, en l'ús de les noves
tecnologies bancàries com l'ús dels caixers o la banca
electrònica.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a obligar les entitats bancàries a donar una informació
adequada, legal i transparent sobre els serveis i productes que
ofereixin als seus usuaris, amb un especial esment i adaptacions
precises adreçades a la gent gran o altres col·lectius amb
dificultats.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a obligar les entitats bancàries a centrar els seus esforços a
oferir serveis de qualitat per atendre les diferents necessitats de
la ciutadania i poder així donar resposta a cada usuària o
usuari, amb especial atenció a col·lectius de gent gran i altres
persones amb dificultats especials.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a promoure les accions i intervencions oportunes per tal que les
entitats financeres mantenguin els llocs de feina actualment
amenaçats per diferents propostes d'ERO a tot el conjunt de
l'Estat espanyol.

Palma, a 11 de juny de 2021
El diputat
Joan Ferrer i Ripoll
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Miquel Ensenyat i Riutort

G)
RGE núm. 5586/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS
per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt,
relativa a creació d'una mesa intersectorial per la Infància
i l'Adolescència, 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, Popular, Unidas Podemos,
Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes
Balears i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant comissió.

El 19 de novembre de 2013 tots els partits polítics amb
representació al Parlament de les Illes Balears van subscriure
el Pacte Balear per la infància i l’adolescència. Posteriorment,
amb data de 21 d’octubre de 2015, es va aprovar la constitució
i reglament de la Comissió de Seguiment del Pacte Balear de la
infància i Adolescència que, des de la seva posada en marxa ha
organitzat dues jornades parlamentàries i presentat una PNL.

Aquesta comissió treballa sobre els consensos
internacionals que orienten les prioritats i estratègies en relació
amb les polítiques públiques vinculades a la infància: la
Convenció sobre els Drets de la infància de l’Assemblea
General de les Nacions Unides, l’Agenda 2030 i els Objectius

de Desenvolupament Sostenible (ODS) i el Comitè dels Drets
del Nen.

La comunitat autònoma de les Illes Balears té la
competència exclusiva en matèria d’infància i família en virtut
del que disposa l’article 16 de l’Estatut d’autonomia —aprovat
per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer— que integra el
títol competencial més ampli de drets socials. La Llei 9/2019,
de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància té com a
objectiu garantir els drets dels infants reconeguts a la
Constitució, la Convenció sobre els Drets del Nen de les
Nacions Unides, la Carta Europea dels Drets del Nen, la
Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i
l’Ordenament Jurídic en conjunt. A més a més, estableix el
marc d’actuació en matèria de prevenció, atenció, protecció i
participació dirigides a la infància i l'adolescència per garantir
el seu desenvolupament en els àmbits familiar, social i educatiu
i defineix els principis d'actuació, els procediments i el marc
competencial i institucional en l'àmbit de la protecció a la
infància i l'adolescència en situació de risc o de
desemparament, així com el marc de la intervenció amb
persones menors d'edat infractores en l'àmbit de la justícia
juvenil.

A la vegada, els Consells Insulars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, tenen les competències exclusives
d’acolliment, tutela i adopció de menors, tal com queda reflectit
a l’article 70.8 de la mateixa llei. Per la seva banda, tal com
queda reflectit a l’article 25 la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL), els
ajuntaments tenen la competència de les activitats esportives i
de temps lliure, així com participarà en la programació de
l’ensenyament i cooperar amb l’administració educativa en la
creació, construcció i sosteniment dels centres docents públics,
intervenir en els seus òrgans de gestió i participarà en la
vigilància el compliment de l’escolarització obligatòria.

Atès que les competències en matèria d’infància i
adolescència recauen sobre diferents administracions i que, a
més a més, són moltes les entitats, associacions i institucions
que fan feina en defensa dels seus drets, benestar i atenció, es
considerà necessari la creació d’un organisme de coordinació
de polítiques. Mitjançant el Decret 15/2003, de 14 de febrer, es
va crear el Consell d’Infància i Família de les Illes Balears
(modificat pels Decrets 10/2006, de 10 de febrer, i 31/2017, de
16 de juny). Aquest òrgan col·legiat té com a principal finalitat
exercir funcions de consulta i proposta i de constituir un fòrum
de debat per promoure la participació i el diàleg de totes les
institucions, per la qual cosa la creació d’aquesta mesa
intersectorial per la pobresa infantil resulta complementària.

La crisi del coronavirus està tenint greus conseqüències per
a la infància i sobre les seves oportunitats de futur. Els diversos
informes que s’han anat publicant al nostre país ja posen en
relleu les conseqüències per a la infància: augment de la
pobresa infantil, problemes de salut física i mental, augment de
les desigualtats, tant econòmiques, com educatives, per posar
solament alguns exemples rellevants. A més, aquestes
conseqüències no afecten per igual a tots i totes, sinó que són
novament aquells més vulnerables els que estan patint aquestes
conseqüències de manera més accentuada.
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Per tot això, els grups parlamentaris sotasignats presenten
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació i l'impuls de la Mesa Intersectorial per la
Infància.

A la Mesa Intersectorial per la Infància estaran representats
les conselleries de Presidència, Funció Pública i Igualtat,
d’Afers Socials i Esports, d’Educació i Formació Professional,
d’Economia, Turisme i Treball, de Mobilitat i Habitatge i de
Salut i Consum. També hi formaran part entitats i institucions
com l’Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència (OBIA),
l’Institut Balear de la Dona (IBD), els Consells Insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, l’Ajuntament de
Palma, la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
(FELIB), els partits polítics amb representació al Parlament
balear, el Consell de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals
i Intersexuals, Federació d’associacions de pares i mares
d’alumnes de les Illes Balears, entitats col·laboradores en
matèria d’adopció internacional (ECAI), alumnat representant
del Consell Escolar de les Illes Balears, del Consell de la
Joventut de les Illes Balears (CJIB), joves menors d’edat amb
representació als òrgans de participació de cada consell insular,
UNICEF, associacions de l’àmbit de la família i la infància, de
la discapacitat i les necessitats especials, la Plataforma del
Voluntariat de les Illes Balears (PLAVIB) la fiscalia i la
judicatura de menors i família, la Universitat de les Illes
Balears, la Delegació del Govern de l’Estat a les Illes Balears
i representants dels col·legis oficials d’advocats, psicòlegs,
pedagogs, treballadors socials, educadors socials, metges i
infermeria.

L’objectiu principal de la Mesa Intersectorial de la infància
i l’adolescència serà promoure la consulta, la participació, el
debat i el diàleg entre les diferents entitats i institucions que  en
formen part. Els aspectes a tractar en aquesta Mesa
Intersectorial seran, entre d’altres:
• La identificació de la infància vulnerable i la pobresa

infantil;
• La salut a la infantesa, fent especial incidència en la salut

mental.
• L’impacte de treballar els pressupostos en clau d’infància.
• El seguiment dels fons europeus (European Social Fund +)

a través del programa de Garantia Infantil.
• La identificació de la violència infantil.
• L’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

La Mesa Intersectorial de la infància i l’adolescència es
reunirà de manera ordinària cada sis mesos i de manera
extraordinària quan es consideri justificat, a demanda de la
mesa permanent o de dos terços dels membres.

2. El Parlament de les Illes Balears constata el seu compromís
en plantejar polítiques en favor de la infància i les famílies que
més pateixen les conseqüències socials i econòmiques de la
crisi de la COVID-19 i en dur a terme un seguiment de la seva
implantació de manera conjunta amb totes les forces polítiques
i amb una mirada transversal.

Palma, a 11 de juny de 2021
Els diputats

Irantzu Fernández i Prieto
Margalida Durán i Cladera
Cristina Mayor i Abad
Juan Manuel Gómez i Gordiola
Patrícia Font i Marbán
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Gabriel Company i Bauzá
Alejandro López i Soria
Patricia Guasp i Barrero
Miquel Ensenyat i Riutort
Catalina Pons i Salom
Sílvia Tur i Ribas

H)
RGE núm. 5609/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a recàlcul de les
ajudes econòmiques als parcs nacionals, 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.

La Llei 14/1991 va crear el Parc Nacional Marítimoterrestre de
Cabrera que inicialment tenia una superfície total de 10.021
hectàrees (1.318 hectàrees de superfície terrestre i 8.703
hectàrees de superfície marina).

Per Resolució de 7 de febrer de 2019 de l'Organisme
Autònom de Parcs Nacionals es va publicar l'Acord del Consell
de Ministres d'1 de febrer de 2019 d'ampliació del Parc
Nacional de Cabrera, que va passar a tenir una superfície de
90.800 hectàrees (1.318 hectàrees de superfície terrestre i
89.478 hectàrees de superfície marina).

L'article 3 de la Llei 3/2014, de parcs nacionals, estableix
que l'àrea d'influència socioeconòmica d'un parc és el territori
constituït pels termes municipals que hi aporten així com,
excepcionalment, sempre que hi hagi causes objectives que ho
defineixin, per altres directament relacionats, quan així es
consideri a les lleis declaratives, en les quals les
administracions públiques duran a terme polítiques actives pel
seu desenvolupament. L'article 31.2 de la mateixa Llei de parcs
nacionals, en relació amb els parcs marítims o
marítimoterrestres, com el de Cabrera, estableix que l'àrea
d'influència socioeconòmica podrà incloure igualment aquells
municipis que, sense aportar territori al parc, hi siguin adjacents
en funció de la seva situació geogràfica, mantenguin una clara
vinculació econòmica i social amb les activitats que s'hi
desenvolupen o suportin instal·lacions o infraestructures
associades a aquest. 

De tot el que s'ha exposat es dedueix clarament que en el
cas de Cabrera el municipi de Ses Salines és àrea d'influència
socioeconòmica del parc.

El Reial Decret 1229/2005 regula les ajudes públiques amb
càrrec als Pressuposts Generals de l'Estat a les àrees
d'influència socioeconòmica dels parcs nacionals, la distribució
territorials dels ajuts es realitza d'acord amb l'article 86 de la
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Llei 47/2003, de Pressuposts Generals, ajuts que s'han de
distribuir, segons la norma legal, territorialment a favor de les
comunitats autònomes a través de normes o convenis de
col·laboració que incorporaran criteris objectius de distribució;
criteris que estableix la Conferència sectorial corresponent.

Resulta, però, que la distribució d'ajuts a partir de l'any
2019 i fins ara no ha tengut en compte la important ampliació
de superfície del parc de Cabrera, quan la superfície és un
element fonamental en els criteris distributius. Aquesta manca
de consideració de l'ampliació de superfície provoca que les
Illes Balears rebin molt manco recursos dels que li
corresponen. Aquesta situació és inacceptable, ja que  provoca
que reben molt manco del que correspon d'acord amb els
criteris objectius, cosa que no només és una injustícia financera
absolutament discriminadora sinó que a més provoca una
escassetat de recursos per a la conservació del medi ambient i
la sostenibilitat, en teoria eix central de les polítiques públiques
actuals.

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 que totes les noves distribucions d'ajusts públiques que
aprovi o tiri endavant en relació amb els parcs nacionals
tenguin en compte la superfície real/ampliada del Parc de
Cabrera que és de 90.800 hectàrees.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a aprovar abans dels nous Pressuposts Generals de
l'Estat un recàlcul del percentatge d'ajuts públics amb càrrec als
pressuposts generals que correspon als parcs nacionals, tot
tenint en compte en aquest recàlcul la superfície real/ampliada
del Parc de Cabrera que és de 90.800 hectàrees.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar totes les mesures necessàries, incloses
les judicials, per evitar que qualsevol repartiment de fons
públics estatals per a parcs nacionals no tengui en compte la
superfície real/ampliada del Parc de Cabrera que és de 90.800
hectàrees.

Palma, a 14 de juny de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES I A
INTERPEL·LACIONS

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 8210/20, presentada pel
diputat Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, relativa a lloguer turístic i
COVID-19.

Atesa la pregunta, és important tenir present que la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge no és l’administració
competent en la gestió de l’habitatge destinat a lloguer turístic.
Qui sí n’és competent és la Conselleria de Model Econòmic,
Turisme i Treball.

Palma, 13 d’abril de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 8993/20, presentada pel
diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a reemborsament a famílies i
estudiants per viatges "de final de curs" de grups
contractats.

Ens consta que des de la Direcció General de Turisme es
mantenen reunions amb AVIBA a fi de facilitar solucions als
problemes generats al sector de les agències de viatges durant
aquesta pandèmia. Així mateix, la direcció general de consum
ha assessorat les persones que durant la pandèmia han patit
problemes relacionats amb la cancel·lació de vols i reserves
d’hotels.

Palma, 20 de maig de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 13584, 13585 i 13596/20,
presentades pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a estat d'execució de
diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a
2020 (4, 5 i 16).

- Maó: C/ Borja Moll: en construcció.
- Maó-tutelades: en construcció.
- 20 HPO Santa Maria: paralitzades.

Palma, 11 de maig de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
D)

A les Preguntes RGE núm. 13605 i 13606/20,
presentades pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a estat d'execució de
diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a
2020 (25 i 26).

Aquestes dues partides finalment es varen considerar i
executar i comptabilitzar conjuntament, ambdues es referien a
l’exercici del dret de tanteig sobre habitatges de protecció
propietat de particulars.

Analitzant, per tant, la concreta execució pressupostària de
l’exercici 2020 en concepte de Tempteig i Retracte Habitatges
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Propis i Tanteig i Retracte l’import suposa 1.807.986,02€, per
les raons esmentades.

Palma, 28 de maig de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 13607/20, presentada pel
diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions
quant a habitatge HPO previstes per a 2020 (27).

Analitzant la concreta execució pressupostària de l’exercici
2020 en concepte de Cohabita-Habitatge Cooperatiu amb
Cessió d’ús 23 HPO Llucmajor l’import suposa 3.893,76€.

Palma, 28 de maig de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 13608/20, presentada pel
diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions
quant a habitatge HPO previstes per a 2020 (28).

L’import d’aquesta partida pressupostària es va quantificar
principalment tenint en compte la necessitat de contractació
d’una eina informàtica per assolir la Gestió Integral de
l’operativa de l’Institut, i el seu desenvolupament en diversos
exercicis.

En relació amb aquest servei, si bé l’adient expedient de
contractació es va posar en marxa segons la planificació
temporal prevista, el procediment d’adjudicació es va
retrotreure a conseqüència d’un recurs especial interposat
davant el TACRC per un dels licitadors, per la qual cosa
l’execució del contracte i del pressupost s’ha endarrerit i
aquesta començarà dins aquest exercici 2021.

Per tant una vegada analitzada la concreta execució
pressupostària de l’exercici 2020 en concepte d’Aplicacions i
Equips Informàtics, l’import suposa 5.310,97€, lluny dels
crèdits inicials.

Palma, 28 de maig de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 13609/20, presentada pel
diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions
quant a habitatge HPO previstes per a 2020 (29).

Aquest programa que si que s’havia dut a terme en exercicis
anteriors no va tenir una continuïtat l’exercici 2020 per manca

d’existència de propietaris disposats a convenir aquestes
condicions.

Analitzant la concreta execució pressupostària de l’exercici
2020 en concepte de Programa Rehabilitació Habitatges Privats
l’import suposa 0,00€, per les raons esmentades.

Palma, 28 de maig de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 13610/20, presentada pel
diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions
quant a habitatge HPO previstes per a 2020 (30).

Analitzant la concreta execució pressupostària de l’exercici
2020 en concepte d’Assistència Tècnica l’import suposa
244.292,41€.

Palma, 28 de maig de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
I)

A les Preguntes RGE núm. 14012 i 14014/20,
presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a eliminació de
l'ATE a l'escoleta Es Pouet d'Alaior, a retallada en la
contractació d'un dels assessors lingüístics del programa
British en el CEIP Sa Graduada de Maó i a continuïtat del
programa British al CEIP Sa Graduada de Maó.

L’ATE de l’Escoleta Es Pouet d’Alaior no continua perquè
d’acord amb la normativa vigent la conselleria contracta ATE
per l’escolarització a partir del segon cicle infantil i en cap cas
per a infants escolaritzats al primer cicle d’educació infantil o
a centres que no són de titularitat de la conselleria. Així mateix,
des de la conselleria aportam als ajuntaments fins a 6.000€ per
infant amb NEE que puguin necessitar ATE i fins a 1.500€ per
infant escolaritzat a 0-3 amb NEE que no necessiti ATE.

Pel que fa la programa British, recentment s’ha signat un
nou conveni amb el ministeri per a mantenir el programa
British. Per tant, es preveu la continuïtat del programa i el
CEIP Sa Graduada manté dos assessors lingüístics, com el curs
passat.

Palma, 19 de maig de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdá
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Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 14149/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a contractació de nous
docents a l'illa de Menorca.

Els criteris de repartiment de professorat són els mateixos
per totes les Illes Balears i aquesta distribució no es realitza per
illes, sinó que es segueixen els criteris de quota i per tant es
distribueixen en funció de les necessitats de cada centre
educatiu.

Palma, 19 de maig de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdá

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 14204/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a contagis COVID-19 i
personal que presta serveis als centres sanitaris i
sociosanitaris de les Illes Balears (mesos juliol i agost).

El nombre de treballadors que han donat positiu en
COVID-19 en els mesos de juliol i agost del 2020 són: 249 i el
nombre de treballadors que han estat en quarantena amb motiu
d’haver estat en contacte estret amb les persones contagiades
al·ludides anteriorment són: 679.

Informació diferenciant personal:

Categoria Aïllats Positius
Neteja No categoria No categoria
Administratiu     74       26
Zelador     34       11
Fisioterapeuta     10         2
Tècnic auxiliar d’infermeria   137        51
Infermer    268        94
Metges      87        30

Palma, 20 de maig de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 14312/20, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a avaluació de l'impacte en l'aprenentatge de les
llengües estrangeres derivat del Decret per al
desenvolupament de la competència comunicativa en
llengües estrangeres.

La conselleria avalua a través de l’IAQSE l’impacte de
l’aprenentatge de les llengües estrangeres de forma periòdica.
A la sol·licitud de documentació 14311/20 s’adjuntaren els
documents d’avaluació més recents per part de l’IAQSE. Des
de l’inici de la pandèmia no s’han realitzat proves d’avaluació
externa.

Palma, 2 de juny de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
M)

A la Interpel·lació RGE núm. 14918/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a política del Govern de les Illes Balears
per evitar les possibles inundacions i catàstrofes
meteorològiques a les Illes Balears.

El Govern ha realitzat i realitza una  tasca constant en la
vigilància i prevenció de catàstrofes meteorològiques. Pel que
fa a possibles inundacions, s’han centrat els esforços en
l’aprovació d’un nou Pla enfront als Riscos d’Inundació
(INUNBAL), el qual fou presentat el passat 6 de maig. És una
fita important perquè, d’una banda, aquest nou pla, que
substitueix l’anterior de 2005, s’adapta a les noves normatives
que han anat sorgint; i per l’altra, suposa una resposta
necessària, contundent i treballada, ja que s’adapta a les
circumstàncies singulars del nostre territori les quals s’han
manifestat en les darreres catàstrofes meteorològiques que han
patit les nostres illes, referent a inundacions.

Palma, 20 de maig de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 15011 a 15022/20,
presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a ocupació il·legal d'HPO
de l'IBAVI d'Eivissa, Mallorca i Menorca els anys 2017,
2018, 2019 i 2020.

En primer lloc m’agradaria puntualitzar que en data 12 de
febrer de 2013, el Consell d’Administració de l’Institut Balear
de l’Habitatge, quan el gerent de l’IBAVI era el Sr. Roberto
Cayuela Rexach, sent el conseller d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori del Govern, del senyor Gabriel Company Bauzá,
aquest va aprovar les línies d’actuació del Pla de lloguer 2013.
En aquest document es va acordar, entre altres coses, la
interrupció de manera pràctica la interposició de demandes per
falta de pagament i la interrupció del desnonaments, motivat
per la situació de la crisis econòmica que vivíem a la nostra
comunitat. Nosaltres, en canvi hem actuat de forma coordinada
amb serveis socials per donar una resposta a aquelles famílies
que més ho necessiten però també deixant en mans de la
justícia aquells que ocupen il·legalment els habitatges públics.

D’aquesta manera els habitatges ocupats de forma irregular
a la nostra comunitat són:

- 2017: 61 ocupacions
- 2018: 80 ocupacions
- 2019: 120 ocupacions
- 2020: 84 ocupacions

Respecte dels desallotjaments dels habitatges protegits
ocupats de l’IBAVI, es segueix un protocol establert en primer
lloc des de l’institut se’ls envia una carta on se’ls comunica que
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han ocupat un habitatge protegit i se’ls convida a abandonar-lo,
donant-los una oportunitat d’ingressar de nou en la llista
d’espera de l’IBAVI.

En els casos d’especial vulnerabilitat, són derivats als
serveis socials dels respectius ajuntaments afectats. La resta de
casos, excepte els abandonaments voluntaris, són denunciats
davant el jutjat, on se’ls obre un procediment judicial i és el
jutge el que determina quan ha de ser desallotjat l’habitatge.
Per tant, actuam contra l’ocupació irregular, al mateix temps
que vetllam perquè ningú no quedi en un estadi d’absoluta
vulnerabilitat per la manca d’habitatge.

Palma, 25 de maig de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 15191/20, presentada pel
diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar
aglomeracions d'usuaris al metro de Palma UIB-UIB
Palma.

S’han recuperat els serveis de metro cada 20 minuts, i els
serveis que es realitzen en hora punta es fan sempre amb unitats
dobles de 4 cotxes, per a garantir capacitat suficient a tots els
convois.

Palma, 11 de maig de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 15244/20, presentada pel
diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a recuperació de la línia
de tren T1e (Inca Express).

La recent recuperació del servei M2 que cobreix totes les
parades entre Palma i Marratxí ha permès restablir els serveis
semidirectes tal com estaven anteriorment. En tots els casos
funcionen com semidirectes, combinats amb l’enllaç amb l’M2
en l’estació de Marratxí.

Palma, 24 de maig de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 15354/20, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a control
administratiu de l'Estat sobre el pagament
d'indemnitzacions per cancel·lacions de vols aeris.

Les indemnitzacions per cancel·lació estan regulades a
nivell europeu en el Reglament 261/2004, cada Estat membre

ha de designar una autoritat que vetlli i supervisi el compliment
del Reglament per part de les aerolínies (que són les obligades
al pagament de la indemnització).

A Espanya l’autoritat competent és l’Agència Estatal de
Seguretat Aèria (AESA) la qual si que realitza actuacions de
control i imposant sancions als que no compleixen.

Palma, 11 de maig de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 15355/20, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a confidencialitat de
les dades sobre cancel·lacions de vols entre illes.

En relació als vols interilles a Balears, a més del Reglament
Europeu Reglament 261/2004, hi ha l’acord del Consell de
Ministres de declaració d’Obligació de Servei Públic (OSP) i
que també imposa certes condicions sobre les cancel·lacions
per motius imputables al transportista.

El control d’aquest últim punt correspon a la Direcció
General d’Aviació Civil, i s’està realitzant. La norma no
exigeix la publicació de les dades sobre les cancel·lacions. A
la Comissió Mixta Estat-comunitats autònomes es
comparteixen aquestes dades, de l’Estat a la nostra comunitat
autònoma.

Palma, 11 de maig de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 17552/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a comissions de servei
publicades i retirades abans de la resolució a la Conselleria
d'Afers Socials i Esports.

Tenim dos llocs de feina que es varen publicar per a cobrir
mitjançant comissió de serveis i que varen ser retirades abans
de la resolució.

- Lloc de feina F0114024C (cap de servei de Renda Social
Garantida) es va retirar dia 16/11/2020 ja que la funcionària
titular del lloc de feina es va reincorporar al seu lloc de feina
després d’una ILT.

- Lloc de feina F01110200 (cap de negociat III) es va retirar
per reestructuració del servei dia 03/03/2021.

Palma, 6 de maig de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez
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Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 1121/21, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal de càrrecs
directius/gerències dels hospitals de les Illes Balears i
personal dels equips directius i qualsevol altre
responsable/directiu del Servei Públic de Salut, en relació
amb la vacunació COVID-19, a data 21 de gener de 2021.

Els directius queden inclosos en un llistat global del
personal de primera línia, del qual no resulta possible extreure
dades particulars sense vulnerar la LOPD. Així ha quedat
confirmat per l’informe de l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades que s’adjunta a la resposta.

Palma, 27 de maig de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 1182/21, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a anàlisi jurídica del
criteri de distribució de les vacunes contra la COVID-19
entre les diferents autonomies.

És públic que el repartiment de les dosis de vaccinació s’ha
realitzat de manera equitativa -a mesura que s’ha tengut
disponibilitat d’elles- entre les diferents autonomies en funció
del percentatge de població a vaccinar segons el protocol
establert, i no en funció de la població total. Per això, en els
primers mesos les autonomies que comptaven amb un
percentatge de població més envellida o de risc que les Illes
Balears rebien un percentatge superior de dosis, en base a
aquesta situació. L’objectiu era i és protegir el més vulnerables
i salvar vides.

El Govern de les Illes Balears ha vigilat en tot moment
aquest procés i, en base a aquests criteris, no ha observat
irregularitats en favor de cap autonomia en concret.

Palma, 10 de maig de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 1194/21, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a alts càrrecs contagiats
durant la gestió directa de la pandèmia.

No és possible passar informació de relació de noms de
persones amb una afectació de salut perquè ho impedeixi la
LOPD.

Segons les dades del darrer estudi de sero-prevalença del
Ministeri de Sanitat, un 6,3% de la població de les Illes Balears
havia passat la COVID-19 el desembre de 2020.

Fins a dia d’avui s’han notificat 59.369 casos i 826
defuncions.

Palma, 26 de maig de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 1258/21, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a ús, subministrament
i disponibilitat de xeringues de precisió que permetin
utilitzar cada vial de la vacuna de Pfizer/BioNTech per
administrar sis dosis en lloc de cinc.

No s’han utilitzat xeringues inadequades. Es va realitzar una
compra al mes d’agost i una altra al mes de gener al conèixer
les característiques de la vacuna.

Sí la nostra comunitat autònoma compta amb un
subministrament adequat i suficient d’aquestes xeringues de
precisió per a l’aprofitament de dosi.

Palma, 20 de maig
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
X)

A les Preguntes RGE núm. 1286 a 1288/21, presentades
per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a import no executat del
pressupost de l'AETIB de 2020 (1 a 3).

L’import total no executat del pressupost de l’AETIB és de
2.944.222€, el qual adjuntam a continuació, primer de forma
general i en segon lloc de forma detallada.

Concepte Import
Inversions AETIB 1.708.187€
ITS 16/004 Obra Pati de la Lluna    290.285€
ITS 18/067 Segments Estratègics    477.832€
ITS 19/025 Millora de la competitivitat    467.918€
                Total 2.944.222€

Actuació 2020
1. coordinació d’accions promocionals 
de les Illes Balears    953.187€
2. Estratègia Turística    485.000€
3. Gestió de turisme sostenible    477.832€
3.1 Gestió de turisme sostenible: 

Projectes ITS propis 1.236.035€
4. Inversió edifici AETIB    270.000€
                 Total 2.944.222€

Per acabar, l’informem que les partides no executades,
s’han incorporat al pressupost de l’any 2021.

Palma, 20 de maig de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez
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Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 2248 a 2259/21, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a alts càrrecs, personal
directiu i personal eventual de totes les conselleries i de
Presidència del Govern que han rebut alguna dosi de la
vacuna contra la COVID-19 a data 28 de febrer de 2021.

El Servei de Salut de les Illes Balears vacuna la població en
funció dels grups establerts a l’estratègia de vacunació marcada
pel Ministeri de Sanitat, per tant, vacuna la població en general
segons al grup al qual pertany. Les dades són públiques i es pot
consultar al portal de transparència del Govern de les Illes
Balears.

https://www.caib.es/sites/transparencia/ca/vacunacian contra la
covid-19 de los altos cargos del govern/

Palma, 20 de maig de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 5557/21, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença del director de
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears, sobre el contingut de l'informe "Bases per a
una auditoria ciutadana del deute públic de la CAIB 2007-
2019".

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 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 d'Assumptes Institucionals i Generals
acordi la compareixença del director de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, per tal
d'informar sobre el tema indicat.

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al

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 (RGE núm. 4709/21). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juny de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5561/21,

presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat
fins al proper dia 24 d'agost.

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al

Projecte de llei del Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual
es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut
pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de
juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic
per fer front als incompliments de les disposicions dictades
per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-
19 (RGE núm. 4768/21). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juny de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5585/21,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat
fins al proper dia 31 d'agost.

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 14903/20.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juny de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5584/21,
presentat pels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per
Mallorca, i accepta la retirada de la proposició no de llei
esmentada relativa a manca de serveis bancaris.

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Canvi de portaveu del Grup Parlamentari Mixt.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juny de 2021, atès l'escrit RGE núm. 5525/21, presentat
pels tres diputats del Grup Parlamentari Mixt, resta assabentada
que, amb efectes de dia 1 de juliol, el portaveu titular serà el
diputat Josep Castells i Baró, i la portaveu suplent, la diputada
Sílvia Tur i Ribas.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-092.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-105.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-068.pdf#page=32


BOPIB núm. 106 -  18 de juny de 2021 6117

Palma, a 16 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Normes reguladores del procediment per a l'elecció dels

membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sengles sessions de dia 16 de juny de 2021,
aprovaren les normes següents:

Normes reguladores del procediment per a l'elecció dels
membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes

Balears

La Sindicatura de Comptes, en qualitat d’òrgan de
naturalesa estatutària al qual li correspon la fiscalització
externa de l’activitat econòmica, financera i comptable del
sector públic de les Illes Balears, està formada per tres síndics,
que han de ser elegits pel Parlament amb la majoria de tres
cinquenes parts, tal com es preveu a l’article 82 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.

El mandat dels síndics és per un període de sis anys, i poden
ser reelegits, ex article 17 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. Aquest mandat
acabarà dia 28 de juliol de 2021, tal com se’ns ha comunicat
per part de la Sindicatura de Comptes.

La forma d’elecció dels membres de la Sindicatura no està
prevista en el Reglament del Parlament de les Illes Balears, per
la qual cosa es considera necessària la seva regulació. L’article
197 del Reglament del Parlament de les Illes Balears disposa:

"1. Si no hi havia cap norma específica aplicable als
nomenaments de persones que hagués de realitzar el
Parlament, aquests seran competència del Ple.
2. La Mesa, conformement amb la Junta de Portaveus,
arbitrarà els extrems restants dels procediments concernents
a aquests nomenaments."

Ni a la normativa esmentada ni al Reglament del Parlament
es preveu el procediment concret per a l'elecció dels membres
de la Sindicatura de Comptes, per la qual cosa la Mesa i la
Junta de Portaveus, en sengles sessions de dia 16 de juny de
2021, adopten els següents

ACORDS

Primer. Amb l'antelació suficient que determini la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, els grups parlamentaris podran
presentar candidats i candidates a ser elegits o elegides
membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.
Aquests candidats han d’acomplir els requisits prevists a
l’article 17.1 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears, que estableix que han de
tractar-se de “persones de competència reconeguda que estiguin
en possessió d’alguns dels títols de llicenciat en dret, economia,
administració i direcció d’empreses, professor mercantil o
equivalents, o pertanyin a cossos de funcionaris per a l’ingrés

dels quals s’exigeix titulació acadèmica superior, i comptin
amb més deu anys d’experiència professional acreditada”.
Respecte de cada un d'aquests candidats o candidates, els grups
parlamentaris han d'adjuntar un currículum vitae que acrediti
els mèrits acadèmics i professionals de cada candidat o
candidata. 

La Mesa del Parlament, en aplicació de l’article 32.1.7è,
“comprovarà el compliment dels requisits del candidat o
candidats que hagin de ser elegits pel Ple del Parlament. A tal
efecte, la Mesa podrà requerir la documentació i els informes
que consideri necessaris”.

Els grups parlamentaris hauran de presentar els seus candidats
i candidates en una candidatura conformada per tres membres.

Segon. La Mesa del Parlament de les Illes Balears comprovarà,
respecte de tots els candidats i candidates, que els grups
parlamentaris proposants han presentat tota la documentació a
què es refereix el primer punt anterior i que els candidats i les
candidates proposats compleixen els requisits prevists a
l’article 17.1 de la Llei 4/2004, ja esmentada.

Fetes aquestes comprovacions per part de la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, aquesta ho comunicarà als grups
parlamentaris i els trametrà les distintes candidatures
presentades juntament amb tota la documentació a què es
refereix el primer punt anterior, per tal que tots els grups
parlamentaris tenguin els elements de judici necessaris, amb
temps suficient, abans de procedir-ne a l'elecció.

Tercer. Els i les membres de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears seran elegits i elegides pel Ple del Parlament de
les Illes Balears, per majoria de tres cinquenes parts dels
diputats i de les diputades, en votació secreta. 

Quart. A la sessió plenària en què s'hagi de dur a terme la
votació, la Presidència anunciarà les distintes candidatures
presentades. 

Cinquè. L’elecció dels i les membres  serà secreta mitjançant
papereta que contengui les tres persones candidates d’una
mateixa candidatura. Els diputats i les diputades seran cridats
nominalment a la Mesa per tal de dipositar la papereta a l'urna
corresponent. 

Sisè. En resultaran elegides les persones proposades que hagin
obtingut tres cinquenes parts dels vots de la cambra. 

Setè. En tot cas, les votacions seran per candidatures completes
i, per tant, cada diputat o diputada escriurà tres noms a la
papereta d’una mateixa candidatura. Es consideraran nul·les
aquelles paperetes que no contenguin el nom de tots els
candidats i/o les candidates que integren la candidatura, en
contenguin més o en contenguin de diferents.

Vuitè. Seran admeses i considerades vàlides les paperetes en
blanc. 

Novè. Acabada la votació, la Presidència en proclamarà el
resultat. Obtinguda la majoria necessària de les tres cinquenes
parts, la Presidència del Parlament ordenarà la publicació de
l’elecció dels membres de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
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Balears. La presa de possessió dels membres es realitzarà
mitjançant la promesa o el jurament davant la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, després d'haver-se'n publicat
l’elecció en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.

Desè. Es comunicarà a la Sindicatura de Comptes l’elecció dels
membres per part del Parlament i la presa de possessió davant
la Mesa del Parlament de les Illes Balears, per tal que es pugui
elegir Síndic Major en el si del Consell de la Sindicatura, en
aplicació de l’article 23 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril. Així
mateix, aquests extrems també es comunicaran al president o la
presidenta de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Seu del parlament, 16 de juny de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acord sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i

modificació del punt 4 i l’annex i de la Resolució de
retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals
per a l’any 2021.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juny de 2021, per tal de garantir l’aplicació efectiva de
mesures semblants als criteris establerts a l’Acord del Consell
de Govern de 24 de maig de 2021 (Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 68 de 25 de maig de 2021), mitjançant el qual
s’acorda l’increment retributiu, per a l’any 2021, previst a la
Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressuposts generals de
l’Estat per a l’any 2021, de determinades retribucions del
personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, adopta els següents

ACORDS

Primer. Incrementar en un 0,9%, amb efectes del dia 1 de
gener de 2021, les retribucions bàsiques del personal al servei
de l’administració parlamentària, al qual sigui aplicable l’article
76 del text refós de la l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre; i
fixar les quanties a percebre per aquests funcionaris, durant
l’any 2021, en concepte de sou base i triennis, que són les
següents, referides a dotze mensualitats:

Grup/Subgrup EBEP Sou
(euros)

Triennis
(euros)

A1 14.572,68 560,88

A2 12.600,72 457,44

B 11.014,68 401,28

C1 9.461,04 346,20

C2 7.874,16 235,68

Agrupacions professionals 7.206,96 177,36

Així mateix, fixar les quanties a percebre en cada una de les
pagues extraordinàries dels mesos de juny i desembre de 2021,
en concepte de sou i triennis, que són les següents:

Grup/Subgrup EBEP Sou
(euros)

Triennis
(euros)

A1 749,38 28,85

A2 765,83 27,79

B 793,33 28,92

C1 681,43 24,91

C2 650,20 19,44

Agrupacions professionals 600,58 14,78

Segon. Modificar el punt tercer de l'acord de la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, de dia 21 de gener de 2021, que
queda redactat de la manera següent:

“Tercer. Determinar que el decrement compensatori que
resulti de l'aplicació del punt segon anterior es recuperarà
de forma automàtica el mes de gener de l'any 2023.”

Tercer. Modificar el punt 4 de la Resolució de Retribucions i
indemnitzacions dels funcionaris i del personal laboral, i
l’Annex I del text refós de la Resolució de retribucions,
indemnitzacions i assignacions institucionals per a l’any 2021,
aprovada per resolució de la Mesa de dia 28 d’abril de 2021,
per tal de recollir els acords anteriors.

Quart. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Modificació del punt 4 i de l’Annex I de la Resolució de
retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals

per a l’any 2021

4. Retribucions i indemnitzacions dels funcionaris i del
personal laboral

Pel que fa als funcionaris i al personal laboral de la cambra,
les retribucions seran les fixades a la Llei 3/2020, de 29 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2021, a l’acord de la Mesa del
Parlament de dia 21 de gener de 2021 (BOPIB núm. 83, de 22
de gener de 2021), i a l’acord de la Mesa del Parlament,
adoptat en aplicació del punt Quart de l’Acord del Consell de
Govern de 24 de maig de 2021 (BOIB núm. 68, de 25 de maig
de 2021), d’acord amb el que es fixa a l’annex I d’aquesta
resolució, i amb les millores retributives per a tot el personal al
servei del Parlament derivades dels acords de la Mesa de 16 de
novembre de 1994, de 30 de gener de 2008 (BOPIB núm. 29,
de 8 de febrer de 2008), de 31 de juliol de 2012 (BOPIB núm.
61, de 10 d’agost de 2012) i de 20 de desembre de 2012
(BOPIB núm. 80, de 27 de desembre de 2012).

El personal funcionari i laboral del Parlament de les Illes
Balears percebrà les quantitats derivades de l’acord de la Mesa
del 7 d’octubre de 2015, del Parlament de les Illes Balears, pel
qual s’aprova la proposta relativa a la negociació entre la
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institució i el personal sobre el desenvolupament de la carrera
professional del personal de la cambra i de l’acord definitiu de
dia 2 de desembre de 2015, pel qual s’aproven les bases per
reactivar la carrera professional del personal funcionari i el
personal laboral fix de la cambra i es remodula l’acord de la
Mesa del Parlament de les Illes Balears de 7 d’octubre de 2015;
i s’aprova el calendari de pagaments corresponent a la
implantació de la carrera professional i a la devolució de la part
pendent de restitució de la paga extraordinària de 2012. 

Les indemnitzacions per comissions per raó del servei es
percebran segons l’acord de la Mesa de 24 de setembre de
1991 i l’establert al Decret 16/2016, de 8 d’abril, pel qual es
regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al
servei de l’administració autonòmica de les Illes Balears o
d’altres normes que les regulin.

Les indemnitzacions per assistències als tribunals
qualificadors i altres òrgans equivalents es percebran segons les
normes establertes al capítol IV del Decret 62/2011, de 20 de
maig, i pels imports establerts a l’esmentat decret i,
supletòriament, per les normes del Decret 16/2016, de 8
d’abril, abans esmentat.

Annex I

1. Retribucions bàsiques

Grup Sou base Triennis Decennis

A1 1.214,39 46,74 107,69

A2 1.050,06 38,12 102,41

C1 788,42 28,85 95,77

C2 656,18 19,64 89,97

AP 600,58 14,78  90,18

2. Retribucions complementàries

2.1 Complement de productivitat

Els imports mensuals per al 2021 són els següents:

Oficiala Major 457,09 €
Lletrats/Interventora 411,38 €
Cap de servei 380,91 €
Cap de secció/Cap de Recursos Humans 319,99 €
Cap de negociat/Administratiu 259,05 €
Director de seguretat/Uixer major 347,85 €
Viceuixer major/Governanta 200,16 €
Uixer 152,38 €
Xofer 354,81 €
Auxiliar d’oficis i serveis 158,77 €

Amb efectes de dia 1 de gener de 2020, l’increment del sou
base, acordat per la Mesa del Parlament el 21 de gener de 2021
(BOPIB núm. 83, de 22 de gener de 2021), s’ha de compensar
mitjançant la minoració del complement de productivitat, de la
següent manera:

a) Personal funcionari del subgrup A1: 312,34 euros anuals,
dels quals 283,2 euros s'han de minorar dividits en dotze

mensualitats i 29,14 euros s'han de minorar dividits en els
mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

b) Personal funcionari del subgrup A2: 274,7 euros anuals,
dels quals 244,92 euros s'han de minorar dividits en dotze
mensualitats i 29,78 euros s'han de minorar dividits en els
mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

c) Personal funcionari del subgrup C1: 210,46 euros anuals,
dels quals 183,96 euros s'han de minorar dividits en dotze
mensualitats i 26,5 euros s'han de minorar dividits en els mesos
en què s'aboni la paga extraordinària. 

d) Personal funcionari del subgrup C2: 178,4 euros anuals,
dels quals 153,12 euros s'han de minorar dividits en dotze
mensualitats i 25,28 euros s'han de minorar dividits en els
mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

e) Personal funcionari del grup d'agrupacions professionals:
163,52 euros anuals, dels quals 140,16 euros s'han de minorar
dividits en dotze mensualitats i 23,36 euros s'han de minorar
dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

2.2 Resta de retribucions complementàries

Concepte Increment

Complement de destinació 0,00% respecte de l’import
de 2020

Complement específic 0,00% respecte de l’import
de 2020

Complement personal
transitori

0,00% respecte de l’import
de 2020

Indemnització per
residència

0,00% respecte de l’import
de 2020

3. Conceptes extraordinaris a la nòmina

La productivitat extraordinària no experimentarà cap
increment respecte dels imports de l’any 2020.

4. Pagues extraordinàries

La retribució corresponent al sou base i a l’antiguitat que
integren les dues pagues extraordinàries de 2021, queden de la
següent manera:

Grup Sou base Triennis Decennis

A1 749,38 28,85 107,69

A2 765,83 27,79 102,41

C1 681,43 24,91 95,77

C2 650,20 19,44 89,97

AP 600,58 14,78  90,18

Pel que fa a les retribucions corresponents als altres
conceptes retributius, s’aplicarà l’acordat a la sessió de la Mesa
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del Parlament de les Illes Balears de dia 16 de novembre de
1994. 

Seu del parlament, 16 de juny de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 5248/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema de distribució dels 855 milions d'euros en ajudes directes a les empreses de les Illes Balears
	RGE núm. 5169/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política en matèria de família
	RGE núm. 5170/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de possibles infeccions de COVID a ports i aeroports aquesta temporada turística
	RGE núm. 5165/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expropiació d'habitatges
	RGE núm. 5171/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a herències en vida
	RGE núm. 5166/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avantguarda educativa
	RGE núm. 5168/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de salut a totes les illes
	RGE núm. 5157/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a situació dels expedients de cessió temporal obligatòria de l'ús de 56 habitatges
	RGE núm. 5154/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a estudi sobre la viabilitat de posar transport escolar per als estudiants d'ensenyament postobligatori de les Illes Balears
	RGE núm. 5255/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ús de la llengua catalana per part de les autoritats a l'acte de celebració de l'ascens de la UD Eivissa
	RGE núm. 5153/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a aixecament de les restriccions que limiten l'activitat als habitatges de vacances
	RGE núm. 5150/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a president de la Generalitat catalana
	RGE núm. 5254/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a repartiment dels 855 milions d'euros en benefici de les empreses
	RGE núm. 5173/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques dutes a terme pel Govern en els dos primers anys de legislatura


	1.3. TEXTOS REBUTJATS
	1.3.3. MOCIONS
	Punt 1 de la Moció RGE núm. 4926/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació i normativa que afecta els animals que viuen a l'entorn humà
	Punts 1, 2, 3, 5, 7 i 10 de la Moció RGE núm. 5115/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria tributària

	1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
	RGE núm. 4700/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a drets dels funcionaris i treballadors de la comunitat autònoma de les Illes Balears

	       1.5. INFORMACIONS
	Declaració institucional amb motiu de la celebració del Dia Nacional de l'Epilèpsia.
	Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 5139/21.
	Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació d'ajudes i altres actuacions en matèria d'habitatge (RGE núm. 4709/21).
	Tramitació de projecte de llei pel procediment d'urgència per al Decret Llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació d'ajudes i altres actuacions en matèria d'habitatge (RGE núm. 4709/21).



	2. COMISSIONS PARLAMENT
	2.1. TEXTOS APROVATS
	2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES  DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
	RGE núm. 999/21, relativa a la realització de totes les accions que corresponguin al Govern de les Illes Balears per avançar en la transferència en matèria de justícia
	RGE núm. 4205/21, relativa a impuls a la Llei de memòria i reconeixement democràtics
	RGE núm. 1031/21, relativa a pla urgent de vacunació específic per a les Illes Balears i altres comunitats autònomes turístiques
	RGE núm. 17496/20, relativa a foment de l'ús de la biomassa vegetal
	RGE núm. 2922/21, relativa a innovació i coneixement turístic
	RGE núm. 2943/21, relativa a reconeixement de les malalties professionals de les "kellys"
	RGE núm. 2374/21, relativa a suport a la campanya SOS Esports
	RGE núm. 4717/21, relativa a reclamació de l'alliberament de la cooperant espanyola Juana Ruiz Sánchez


	2.3. TEXTOS REBUTJATS
	2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
	RGE núm. 1236/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a rebuig a qualsevol normativa que doni cobertura a l'"okupació" il·legal i per a la recuperació immediata de l'immoble per part del seu propietari

	2.4. COMPAREIXENCES
	Compareixença del president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors de les Illes Balears, davant la Comissió d'Economia, sobre la situació que pateix la pesca a les Illes Balears arran de les restriccions establertes per la Unió Europea i aplicades pel Govern de l'Estat (RGE núm. 4289/21). 

	2.5. INFORMACIÓ
	Debat dels informes de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears 187 i 188/2021 i de la Memòria anual i informació de la liquidació 2020 per a l'any 2021 (RGE núm. 2840, 2960 i 3701/21).
	Acord de compareixença del president del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre els canvis normatius en tramitació i sobre els darrers criteris interpretatius en relació amb els pactes successoris (RGE núm. 2743/21).
	Acord de compareixença de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre el nou Pla especial per combatre el risc d'inundacions (INUNBAL) (RGE núm. 4728/21).
	Acord de compareixença del director general de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061, davant la Comissió de Salut, sobre el funcionament de la base operativa del 061 a Formentera (RGE núm. 1558/21).
	Acord de compareixença de la subdirectora d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malalties Poc Freqüents del Govern de les Illes Balears, davant la Comissió de Salut, sobre l'incompliment dels acords pressupostaris de 2020 en matèria d'atenció a la cronicitat a l'illa de Formentera (RGE núm. 1641/21).
	Rebuig de la sol·licitud de compareixença de la directora general de Salut Pública i Participació, davant la Comissió de Salut, sobre el Pla de vacunació contra la COVID que aplica el Govern (RGE núm. 1970/21).



	3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
	3.1. PROJECTES DE LLEI
	RGE núm. 4768/21, del Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
	3.9. MOCIONS
	RGE núm. 5575/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a drets lingüístics, derivada de la Interpellació RGE núm. 5709/19.

	3.10. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
	RGE núm. 5459/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a limitació de preus i tarifes de les proves diagnòstiques PCR i antígens.
	RGE núm. 5460/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a proves diagnòstiques PCR i antígens exigibles als ciutadans.
	RGE núm. 5473/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a actuació, pla o remodelació de la zona de port del Port de Pollença.
	RGE núm. 5496/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a vot de Balears al Comitè de les Regions pel que fa a la subvenció del gasoil a pescadors i agricultors.
	RGE núm. 5500/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a FEA de Neurologia.
	RGE núm. 5501/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a FEA de Neurologia.
	RGE núm. 5502/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a FEA de Neurologia.
	RGE núm. 5503/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a FEA de Neurologia.
	RGE núm. 5504/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a FEA de Neurologia.
	RGE núm. 5505/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a FEA de Neurologia.
	RGE núm. 5506/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a FEA de Neurologia.
	RGE núm. 5507/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a FEA de Neurologia.
	RGE núm. 5510/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a FEA de Neurologia.
	RGE núm. 5511/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a FEA de Neurologia.
	RGE núm. 5512/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a FEA de Neurologia.
	RGE núm. 5513/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a FEA de Neurologia.
	RGE núm. 5514/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a FEA de Neurologia.
	RGE núm. 5515/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a oposicions a FEA de Neurologia.
	RGE núm. 5516/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per a recursos sociosanitaris per a places de residències i per a places a centres de dia a l'illa d'Eivissa a data 9 de juny de 2021.
	RGE núm. 5517/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per a recursos sociosanitaris per a places de residències i per a places a centres de dia a l'illa de Formentera a data 9 de juny de 2021.
	RGE núm. 5518/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per a recursos sociosanitaris per a places de residències i per a places a centres de dia a l'illa de Mallorca a data 9 de juny de 2021.
	RGE núm. 5519/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per a recursos sociosanitaris per a places de residències i per a places a centres de dia a l'illa de Menorca a data 9 de juny de 2021.
	RGE núm. 5520/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per a recursos sociosanitaris per a places de residències i per a places a centres de dia a Palma a data 9 de juny de 2021.
	RGE núm. 5521/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients pendents de resolució a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears relatius al municipi de Palma a data 9 de juny de 2021.
	RGE núm. 5522/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients pendents de resolució a la Direcció General de Recursos Hídrics relatius al municipi de Palma a data 9 de juny de 2021.
	RGE núm. 5530/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujades abusives de preus en la connectivitat entre Balears i la Península (1).
	RGE núm. 5531/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujades abusives de preus en la connectivitat entre Balears i la Península (2).
	RGE núm. 5532/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujades abusives de preus en la connectivitat entre Balears i la Península (3).
	RGE núm. 5535/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a comprovacions de la biodiversitat de les reserves marines existents a les Balears.
	RGE núm. 5536/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a comprovacions de la presència i ocupació dels endemismes en el Parc Natural de Llevant.
	RGE núm. 5573/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/1992, de 15 de juliol, de comunitats balears assentades fora del territori de la comunitat autònoma.
	RGE núm. 5587/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a residències de persones majors, evolució de la COVID-19: 2 professionals actius.
	RGE núm. 5588/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a doblers dels fons europeus que es destinaran a cada parc natural de les Illes Balears.
	RGE núm. 5594/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a projecte de restauració de les cases d'Albarca del Parc Natural de Llevant.

	3.12. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 5528/21, de la diputada Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a canvis que s'haurien de produir a IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5537/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a novetats de programació d'IB3 per al setembre, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5545/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comunicat de les associacions del sector audiovisual de les Illes Balears sobre la situació actual d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5546/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a col·laboració fora de l'Ens Públic dels periodistes d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5547/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retransmissió del partit d'ascens entre UD Eivissa i UCAM Murcia, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5548/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a competència deslleial als mitjans públics en oferir publicitat, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5549/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a productores audiovisuals que formaran part de la programació estiuenca, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5550/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes Transmèdia, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5551/21, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissió dels partits de la UD Eivissa per a l'ascens de categoria, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5552/21, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment d'anunciants locals, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5553/21, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3 Ràdio, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5554/21, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a iniciatives per incentivar la graella d'IB3 Ràdio, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5556/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a vigilar i fer complir les condicions laborals, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 5572/21, del Grup Parlamentari Popular, contra la concessió d'indults als condemnats pel Tribunal Suprem pels fets secessionistes ocorreguts a Catalunya l'octubre de 2017 (procediment d'urgència).

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 5443/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures de suport a la pesca submarina, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 5444/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a gestió de residus plàstics de les explotacions agrícoles, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 5463/21, dels Grups Parlamentaris Mixt i Socialista, relativa a atenció adequada de les persones que pateixen patologia dual, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 5544/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació del turisme britànic, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
	RGE núm. 5562/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a inclusió del català en el nou DNI electrònic europeu, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 5576/21, dels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a qualitat dels serveis i protecció dels treballadors del sector bancari, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 5586/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a creació d'una mesa intersectorial per la Infància i l'Adolescència, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 5609/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a recàlcul de les ajudes econòmiques als parcs nacionals, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES I A INTERPEL·LACIONS
	A la Pregunta RGE núm. 8210/20, presentada pel diputat Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a lloguer turístic i COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 8993/20, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reemborsament a famílies i estudiants per viatges "de final de curs" de grups contractats.
	A les Preguntes RGE núm. 13584, 13585 i 13596/20, presentades pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relatives a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020 (4, 5 i 16).
	A les Preguntes RGE núm. 13605 i 13606/20, presentades pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relatives a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020 (25 i 26).
	A la Pregunta RGE núm. 13607/20, presentada pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020 (27).
	A la Pregunta RGE núm. 13608/20, presentada pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020 (28).
	A la Pregunta RGE núm. 13609/20, presentada pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020 (29).
	A la Pregunta RGE núm. 13610/20, presentada pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució de diverses inversions quant a habitatge HPO previstes per a 2020 (30).
	A les Preguntes RGE núm. 14012 i 14014/20, presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relatives a eliminació de l'ATE a l'escoleta Es Pouet d'Alaior, a retallada en la contractació d'un dels assessors lingüístics del programa British en el CEIP Sa Graduada de Maó i a continuïtat del programa British al CEIP Sa Graduada de Maó.
	A la Pregunta RGE núm. 14149/20, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació de nous docents a l'illa de Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 14204/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a contagis COVID-19 i personal que presta serveis als centres sanitaris i sociosanitaris de les Illes Balears (mesos juliol i agost).
	A la Pregunta RGE núm. 14312/20, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a avaluació de l'impacte en l'aprenentatge de les llengües estrangeres derivat del Decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres.
	A la Interpel·lació RGE núm. 14918/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern de les Illes Balears per evitar les possibles inundacions i catàstrofes meteorològiques a les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 15011 a 15022/20, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a ocupació il·legal d'HPO de l'IBAVI d'Eivissa, Mallorca i Menorca els anys 2017, 2018, 2019 i 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 15191/20, presentada pel diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar aglomeracions d'usuaris al metro de Palma UIB-UIB Palma.
	A la Pregunta RGE núm. 15244/20, presentada pel diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recuperació de la línia de tren T1e (Inca Express).
	A la Pregunta RGE núm. 15354/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a control administratiu de l'Estat sobre el pagament d'indemnitzacions per cancel·lacions de vols aeris.
	A la Pregunta RGE núm. 15355/20, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a confidencialitat de les dades sobre cancel·lacions de vols entre illes.
	A la Pregunta RGE núm. 17552/20, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissions de servei publicades i retirades abans de la resolució a la Conselleria d'Afers Socials i Esports.
	A la Pregunta RGE núm. 1121/21, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal de càrrecs directius/gerències dels hospitals de les Illes Balears i personal dels equips directius i qualsevol altre responsable/directiu del Servei Públic de Salut, en relació amb la vacunació COVID-19, a data 21 de gener de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 1182/21, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a anàlisi jurídica del criteri de distribució de les vacunes contra la COVID-19 entre les diferents autonomies.
	A la Pregunta RGE núm. 1194/21, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a alts càrrecs contagiats durant la gestió directa de la pandèmia.
	A la Pregunta RGE núm. 1258/21, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ús, subministrament i disponibilitat de xeringues de precisió que permetin utilitzar cada vial de la vacuna de Pfizer/BioNTech per administrar sis dosis en lloc de cinc.
	A les Preguntes RGE núm. 1286 a 1288/21, presentades per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a import no executat del pressupost de l'AETIB de 2020 (1 a 3).
	A les Preguntes RGE núm. 2248 a 2259/21, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de totes les conselleries i de Presidència del Govern que han rebut alguna dosi de la vacuna contra la COVID-19 a data 28 de febrer de 2021.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 5557/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, sobre el contingut de l'informe "Bases per a una auditoria ciutadana del deute públic de la CAIB 2007- 2019".

	3.17. INFORMACIÓ
	Ampliació del termini de presentació d'esmenes al 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 (RGE núm. 4709/21).
	Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei del Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID- 19 (RGE núm. 4768/21).
	Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 14903/20.



	4. INFORMACIONS
	Canvi de portaveu del Grup Parlamentari Mixt
	Normes reguladores del procediment per a l'elecció dels membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
	Acord sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i modificació del punt 4 i l’annex i de la Resolució de retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals per a l’any 2021.




