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AA) RGE núm. 5990/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre d'alumnes amb necessitats
educatives especials matriculats a sisè de primària en centres concertats. 6219

AB) RGE núm. 5991/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de projectes presentats
a convocatòries de manifestació d'interès en els quals participa la CAIB en el marc del Pla estatal de recuperació, transformació i
resiliència. 6219

AC) RGE núm. 5992/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de PERTE respecte dels
quals la CAIB o qualsevol dels seus organismes dependents s'ha acreditat com a entitat interessada. 6219

AD) RGE núm. 5995/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a macro brot
COVID-19 viatges d'estudis (1). 6219
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COVID-19 viatges d'estudis (2). 6219

AF) RGE núm. 5998/21, de la diputada catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a reducció de la compensació per al transport de mercaderies de la indústria manufacturera tradicional a la convocatòria de 2020.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 5925/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua
Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a impuls i mesures per avançar en l'estabilitat i l'atenció que les entitats
donen a les persones en risc social, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).
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B) RGE núm. 5946/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a planta de biogàs a Menorca, davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 6221
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C) RGE núm. 5955/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a comissions bancàries, davant la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts. 6222

D) RGE núm. 5984/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a diagnòstic de la situació del voluntariat a les Illes Balears,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència). 6223

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 2404/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés a ABAQUA
corresponent al cànon de sanejament en el municipi de Santa Eulària del Riu durant l'any 2020. 6224

B) A la Pregunta RGE núm. 2405/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés a ABAQUA
corresponent al cànon de sanejament en el municipi de Sant Josep de Sa Talaia durant l'any 2020. 6224

C) A la Pregunta RGE núm. 2406/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés a ABAQUA
corresponent al cànon de sanejament en el municipi de Sant Antoni de Portmany durant l'any 2020. 6224

D) A la Pregunta RGE núm. 2407/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés a ABAQUA
corresponent al cànon de sanejament en el municipi de Sant Joan de Labritja durant l'any 2020. 6225

E) A la Pregunta RGE núm. 2426/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
requisits per a la venda de llet crua. 6225

F) A la Pregunta RGE núm. 2690/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
actuacions dutes a terme per l'ib-salut des de l'inici de la pandèmia de la COVID-19 per garantir l'accés a la interrupció voluntària de
l'embaràs a Menorca. 6225

G) A la Pregunta RGE núm. 2817/21, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
procediment d'infracció tramitada per la Comissió Europea. 6225

H) A les Preguntes RGE núm. 2903 a 2906/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a punts de recàrrega de vehicles elèctrics (1 a 4). 6226

I) A la Pregunta RGE núm. 2912/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total no executat del pressupost de la Direcció General de Turisme de 2020. 6226

J) A la Pregunta RGE núm. 2929/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
segones dosis de les vacunes contra la COVID-19 administrades des del 27 de desembre de 2020 al 24 de març de 2021. 6226

K) A la Pregunta RGE núm. 3722/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de promocions d'habitatge públic que no disposen d'aparcaments. 6226

L) A la Pregunta RGE núm. 3723/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de promocions d'habitatge públic exonerades del compliment de l'estàndard d'aparcament per habitatge previst al pla
urbanístic. 6227

M) A la Pregunta RGE núm. 3783/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a ajudes i subvencions a la Comissió Islàmica d'Espanya (CIE). 6227

N) A la Pregunta RGE núm. 3787/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
obertura i disponibilitat dels nous edificis del centre socioeducatiu per a menors residents als Quatre Pins, Es Pinaret. 6227

O) A la Pregunta RGE núm. 3790/21, de la diputada catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes
Balears, relativa a documentació necessària per ser vacunat a la nostra comunitat autònoma. 6227

P) A la Pregunta RGE núm. 3810/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a gestions dutes a terme per a la compra de vacunes contra la COVID-19. 6228

Q) A la Pregunta RGE núm. 3813/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions d'informe d'acord amb l'article 7 del Decret llei 2/2020 que han tengut entrada a la Conselleria de
Turisme. 6228
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R) A la Pregunta RGE núm. 3814/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a quantia dels projectes que han donat lloc a la petició d'informe d'acord amb l'article 7 del Decret llei 2/2020 que han tengut
entrada a la Conselleria de Turisme. 6228

S) A la Pregunta RGE núm. 3815/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a data de presentació de les peticions d'informe d'acord amb l'article 7 del Decret llei 2/2020 que han tengut entrada a la
Conselleria de Turisme. 6228

T) A la Pregunta RGE núm. 3825/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes
Balears, relativa a valoració sobre l'amonestació de la contracta de Dalton a un treballador d'informatius d'IB3 Televisió. 6228

U) A la Pregunta RGE núm. 3832/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
avantprojecte de llei de joventut de les Illes Balears. 6229

V) A la Pregunta RGE núm. 3870/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució de les obres en el centre socioeducatiu Es Pinaret. 6229

W) A la Pregunta RGE núm. 3871/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
centre socioeducatiu Es Fusteret. 6229

X) A la Pregunta RGE núm. 3888/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dades de vacunació COVID-19 des del primer dia de vacunació fins al 12 d'abril. 6229

Y) A la Pregunta RGE núm. 3894/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a criteri de vacunació del col·lectiu de policies locals. 6230

Z) A la Pregunta RGE núm. 3945/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a estudis per detectar la presència de microalgues del gènere Ostreopsis a les nostres costes. 6230

AA) A les Preguntes RGE núm. 3946 a 3960/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a vacunació contra la COVID de la presidenta i de tots els consellers i conselleres del Govern de les Illes Balears. 6230

AB) A les Preguntes RGE núm. 4004 a 4006/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a segell per al producte local de Balears, a Pla de promoció de producte local i a Mesa sectorial de producte local i sobirania
alimentària. 6230

AC) A la Pregunta RGE núm. 4029/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Plataforma d'interrelació del voluntariat de les Illes Balears. 6230

AD) A la Pregunta RGE núm. 4030/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Observatori del voluntariat de les Illes Balears. 6231

AE) A la Pregunta RGE núm. 4031/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incompliment de terminis i actuacions que estableix la Llei 11/2019, del voluntariat de les Illes Balears. 6231

AF) A la Pregunta RGE núm. 4032/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reconeixement de competències del voluntariat de les Illes Balears. 6231

AG) A la Pregunta RGE núm. 4033/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
premis al reconeixement del voluntariat de les Illes Balears. 6231

AH) A la Pregunta RGE núm. 4034/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estructura orgànica i àmbit organitzatiu dels programes de participació i voluntariat de les Illes Balears. 6231

AI) A la Pregunta RGE núm. 4035/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estudi de qualitat sobre el  voluntariat de les Illes Balears. 6232

AJ) A la Pregunta RGE núm. 4040/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a valoració del Govern sobre la possible autorització a les policies locals de l'ús de pistoles Taser. 6232

AK) A la Pregunta RGE núm. 4119/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pacients usuaris que s'han acollit al Decret de garanties dels terminis màxims de resposta a l'atenció sanitària programada i no urgent
del Servei de Salut durant la pandèmia de COVID-19. 6232
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AL) A la Pregunta RGE núm. 4124/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòria, resolucions i adjudicacions del procediment de concurs de trasllat per al personal de la CAIB. 6232

AM) A la Pregunta RGE núm. 4130/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament reglamentari de l'article 82 bis de la Llei de funció pública. 6232

AN) A la Pregunta RGE núm. 4132/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Pla
de conciliació de les Illes Balears. 6232

AO) A la Pregunta RGE núm. 4166/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis
previstos a la reserva marina de l'illa de l'Aire a Menorca i a la reserva marina Punta de Sa Creu de Formentera. 6232

AP) A les Preguntes RGE núm. 4169 a 4172/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
compliment de la PNL de pacte per a la promoció del producte local. 6233

AQ) A la Pregunta RGE núm. 4200/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de propietats del Govern balear i dels seus ens a l'illa d'Eivissa. 6233

AR) A la Pregunta RGE núm. 4201/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a actualització de la informació de la web del Govern sobre les finques públiques, àrees recreatives, refugis, etc., de la seva
propietat. 6233

AS) A la Pregunta RGE núm. 4202/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a tasques de manteniment a la finca pública de Can Cosmi d'Eivissa. 6233

AT) A la Pregunta RGE núm. 4212/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a vacunació dels residents britànics. 6233

AU) A la Pregunta RGE núm. 4220/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ús del logotip d'IB3 per part dels treballadors dels serveis informatius gestionats per les empreses concessionàries de productes
externalitzats de l'EPRTVIB. 6233

AV) A la Pregunta RGE núm. 4222/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a estudi per analitzar i decidir la internalització o no dels serveis informatius d'IB3. 6234

AW) A la Pregunta RGE núm. 4223/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a compliment del termini per decidir la internalització d'IB3. 6234

AX) A les Preguntes RGE núm. 4249 a 4252/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
compliment de les PNL 8360/20 (I i II) i 5603/20 (I i II). 6234

AY) A les Preguntes RGE núm. 4258 a 4261/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
evolució de la morositat en les promocions d'habitatge públic a Eivissa, Mallorca, Formentera i Menorca durant el 2020. 6235

AZ) A les Preguntes RGE núm. 4364 a 4370/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a funcions dels directors/res dels hospitals Son Espases, Son Llàtzer, d'Inca, de Manacor, Mateu Orfila, Can Misses i de
Formentera. 6235

BA) A les Preguntes RGE núm. 4378/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a participació i presència de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) en els diferents òrgans institucionals de les Illes
Balears. 6236

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 5956/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat sobre l'aprovació del Pla de conciliació de les Illes Balears. 6236

B) RGE núm. 5997/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut
i Consum sobre la situació del macro brot de COVID-19 que afecta un gran nombre d'estudiants provinents de la península. 6237

C) RGE núm. 5999/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la presidenta del Govern
davant el Ple, sobre el macro brot de COVID-19 produït a les Illes Balears. 6237
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D) RGE núm. 6001/21, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i
Consum, davant la Comissió de Salut, sobre el brot de COVID-19 entre estudiants provinents de la península de viatge a Mallorca.

6237

E) RGE núm. 6029/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de
la presidenta del Govern davant el Ple, sobre els protocols sanitaris i les actuacions dutes a terme amb els estudiants contagiats amb la
COVID-19 durant la seva estada a Mallorca amb motiu del viatge de fi de curs. 6237

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 1558/21. 6238

B) Sol·licitud de període extraordinari de sessions fins al proper 23 de juliol de 2021 per tal de procedir a la constitució de la
ponència, elaboració de l'informe i aprovació del dictamen, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE núm. 3970/21; i sol·licitud de
convocatòria de la Diputació Permanent (escrit RGE núm. 6002/21). 6238

C) Sol·licitud de sessió extraordinària de la Comissió de Salut per tal de dur-hi a terme la sol·licitud de compareixença RGE núm.
6001/21. 6238

D) Sol·licitud de convocatòria de la Diputació Permanent en relació amb l'escrit RGE núm. 5999/21. 6238

E) Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb l'escrit RGE núm. 6002/21. 6239

4. INFORMACIONS

A) Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda de les persones físiques i de patrimoni, si escau, de l'any 2020 del diputat
Gabriel Company i Bauzá i de les diputades Joana Aina Campomar i Orell i Cristina Mayor i Abad. 6239
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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
15 de juny de 2021, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 5418/21, relativa a política general del Govern de les
Illes Balears en relació amb la pesca d'arrossegament, amb les
esmenes RGE núm. 5677, 5681, 5678 i 5679/21, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar, abans que acabi l’any 2021, un
estudi socioeconòmic i científic, amb la col·laboració de la
Federació Balear de Confraries de Pescadors, que avaluï
correctament els estocs de les Illes Balears, i que analitzi
l'impacte que tindrà sobre la flota pesquera d'arrossegament
de les Illes Balears la implantació del Reglament de la UE
2019/1022. 

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

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

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

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

A la seu del Parlament, 22 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
dia15 de juny de 2021, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 4867/21, relativa a pla per a
les famílies en temps de COVID, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a vetllar per la prioritat en l’accés al conjunt
dels programes i els serveis públics que desenvolupin i
prestin les administracions i el sector públic de les Illes
Balears, per a les situacions familiars amb més necessitat de
protecció com: 

a) Famílies nombroses. 
b) Famílies monoparentals. 
c) Famílies en risc social i víctimes de violència

masclista. 
d) Famílies amb persones en situació de dependència o

amb persones amb discapacitat. 
e) Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica

especial.

A la seu del Parlament, 11 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
dia15 de juny de 2021, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 2498/21, relativa a compartir
la propietat intel·lectual de la vacuna COVID-19 i garantir-ne
l'equitat i l'accés, amb l'esmena RGE núm. 5680/21, i quedà
aprovada la següent:

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-105.pdf#page=37
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http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105681
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105678
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105679
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http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-093.pdf#page=45
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RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a reconèixer la vacuna com un bé públic, així com
la necessitat de compartir la propietat intel·lectual per
afrontar la pandèmia de manera global i garantir-ne l'equitat
i l'accés. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a donar suport davant els organismes
internacionals que calguin a la proposta de compartir el
coneixement científic desenvolupat per combatre la
COVID-19.

3. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
resolució aprovada pel Parlament Europeu de 10 de juny
2021 sobre la suspensió temporal dels drets de propietat
intel·lectual sobre les vacunes contra la COVID-19,
l'augment de la producció de vacunes contra la COVID-19
i la distribució geogràfica mundial de la capacitat de
fabricació, així com la disponibilitat i l’assequibilitat dels
productes sanitaris relacionats amb la COVID-19.

A la seu del Parlament, 11 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 15

de juny de 2021, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1140/21,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a gestió de fons europeus
Next Generation EU.

Actuà com a interpelAlant el diputat Josep Castells i Baró i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Fons Europeus, Universitat i Cultura. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.

Palma, 30 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 15
de juny de 2021, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 5485/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
del sector audiovisual de les Illes Balears, que contestà el
conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

B) RGE núm. 5495/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
certificat COVID, que contestà la consellera de Salut i Consum.

C) RGE núm. 5475/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
vacunació d'empleats de grans empreses, que contestà la
consellera de Salut i Consum.

D) RGE núm. 5483/21, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou centre
d'educació infantil i primària d'Es Mercadal, que contestà el
conseller d'Educació i Formació Professional.

E) RGE núm. 5482/21, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats de
la reactivació econòmica prevists en el Decret llei 8/2020 i a la
Llei 2/2020, que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.

F) RGE núm. 5486/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
dels apartaments Don Pepe a l'illa d'Eivissa, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.

G) RGE núm. 5487/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prohibició
de la venda de vehicles dièsel el 2025, que contestà el
vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica.

H) RGE núm. 5484/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei de
coordinació de policies locals, que contestà la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

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

J) RGE núm. 5489/21, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme
d'excessos, que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.

K) RGE núm. 5480/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reinici
de l'activitat del sector d'oci nocturn, que contestà el conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball.

L) RGE núm. 5465/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a avaluació d'impacte
ambiental ocasionat pel transport marítim sobre el Parc Natural
de Ses Salines, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

M) RGE núm. 5479/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
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http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-105.pdf#page=52
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-105.pdf#page=51
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relativa a avançament de les rebaixes, que contestà el
vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica.

N) RGE núm. 5472/21, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes estratègic per a la
recuperació i la transformació econòmica (PERTE) per avançar
cap al canvi de model econòmic, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 5476/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a "okupació" il·legal, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

P) RGE núm. 5490/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació econòmica a les
Illes Balears, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

Q) RGE núm. 5312/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a assignatures pendents per al que queda de legislatura,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

R) RGE núm. 5474/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dades
econòmiques i socials de Balears, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

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

Palma, a 30 de juny de 2021
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de juny de 2021, rebutjà els Punts 2 a 10 de la Proposició no de
llei RGE núm. 4867/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla per a les famílies en temps de COVID, amb el
resultat següent: 
• Punts 2 i 7: vots emesos 53, vots a favor 23, vots en contra

27 i abstencions 3.
• Punt 3: vots emesos 53, vots a favor 26, vots en contra 27

i abstencions 0.
• Punt 4: vots emesos 53, vots a favor 25, vots en contra 28

i abstencions 0.
• Punt 5: vots emesos 53, vots a favor 23, vots en contra 30

i abstencions 0.
• Punt 6 i 1r paràgraf del punt 10: vots emesos 53, vots a

favor 23, vots en contra 29 i abstencions 1.

• Punt 8: vots emesos 53, vots a favor 24, vots en contra 28
i abstencions 0.

• Punt 9: vots emesos 53, vots a favor 22, vots en contra 28
i abstencions 3.

• 2n paràgraf del punt 10: vots emesos 53, vots a favor 20,
vots en contra 28 i abstencions 5.

Palma, a 30 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 15

de juny de 2021, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
15787/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció
de taxes de ports de l'APB, atès l'empat produït a comissió,
amb el resultat següent: vots emesos 52, vots a favor 25, vots
en contra 29 i abstencions 0.

Palma, a 30 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de juny de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 30 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 5905/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels
expedients tramitats sobre grans tenidors.

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.

Quina és la situació dels expedients que s'han tramitat sobre
els grans tenidors a dia 21 de juny de 2021? Identificau els
expedients per municipis i illes. Aportau-ne també la
documentació relativa als usos dels habitatges dels grans
tenidors que tingueu disponible.

Palma, a 21 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
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http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-105.pdf#page=54
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-104.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-105.pdf#page=52
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-105.pdf#page=53
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-102.pdf#page=48
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-075.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-075.pdf#page=27
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B)
RGE núm. 5906/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris que
segueix el Govern per a les expropiacions d'habitatges de
grans tenidors.

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

Quins criteris segueix el Govern per a les expropiacions
d'habitatges de grans tenidors?

Palma, a 21 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

C)
RGE núm. 5921/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
centres de salut, dosis de vacunes COVID-19 no
administrades per incompareixença dels usuaris.

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

Des de l'inici de la vacunació contra la COVID-19 en els
centres de salut i davant el fet que hi ha usuaris que no
compareixen a la cita per a vacunar-se:

1. Quin ús/destí tenen les dosis "sobrants" diàries amb motiu de
la incompareixença d'usuaris amb cita per a la vacunació?

2. Quants usuaris amb cita no han comparegut al centre de salut
per vacunar-se des de l'inici fins a la data d'avui?

3. Quants usuaris amb cita no han comparegut al centre de salut
per vacunar-se des de l'inici fins a la data d'avui a cadascuna de
les Illes?

Es prega detall a la resposta a les qüestions plantejades.

Palma, a 22 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 5922/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dades de vacunació contra la COVID-19 per franja d'edat
>= 80 anys, vacuna contra la COVID-19 ib-salut Servei de
Salut de les Illes Balears (ib-salut.es).

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.

Segons dades consultades a través de la web de la
Conselleria de Salut, des del 27/12/2020 al 20/06/2020 el
100% de les persones compreses en la franja d'edat >= 80 anys
(el total de les Illes) tenen tant la cobertura de primera dosi com
la pauta completa. No obstant això, figura que el nombre total
de "persones que rebutgen" és de 2.265.

A més, en el cas concret de Formentera s'informa que "18
persones rebutgen" i que 319 han rebut la primera dosi (=
82,4%) i la pauta completa 316 (=81,7%). Llavors, la dada del
100% del total de les Illes a què és deguda? Consten com a
"persones que rebutgen" un total de 18.

Sol·licitem detall en l'explicació de les dades referides, així
com informació de la població diana a cadascuna de les Illes.

Palma, a 22 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 5923/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
infecció pel virus del papil·loma humà (VPH) des de 2000
fins a 2021 i diagnòstic i/o tractament de càncer.

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

En relació amb la pregunta que formulàrem sobre aquest
tema (REG.4483/2021) i a causa de la resposta rebuda,
procedim a sol·licitar informació detallada sobre els
diagnòstics realitzats i els tractaments iniciats el 2020 i el 2021
dels tipus de càncer que a continuació es detallaran i que tenen
com a origen la infecció pel virus del papil·loma humà.

Els tipus de càncer referits són: uterí, anal, gola, vulva,
vagina i penis.

Palma, a 22 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

F)
RGE núm. 5931/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a condicions de
continuïtat, de freqüència, de capacitat i de preu que es
considerin el mínim indispensable per garantir un servei
suficient a la ruta entre Alcúdia i Ciutadella.

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

Quines són les condicions vigents de continuïtat, de
freqüència, de capacitat i de preu que es consideren el mínim
indispensable per garantir un servei suficient en la línia regular
de transport marítim en la ruta entre Alcúdia i Ciutadella que el
Govern ha fixat a l'empara de l'article 14.2 de la Llei 11/2010,
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de 2 de novembre, d'ordenació del transport marítim de les Illes
Balears?

Palma, a 22 de juny de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

G)
RGE núm. 5932/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
criteris de cites per a consulta presencial a centres i unitats
de salut (1).

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

Després de la recuperació de l'activitat a centres i unitats
bàsiques de salut,

Quin/quins són en l'actualitat els protocols pels quals
s'acorden la consulta presencial del pacient que sol·licita cita
telefònicament?

Quin procediment de "triatge" d'informació es du a terme
per part de l'atenció telefònica o presencial administrativa a
l'hora de demanar cita amb el facultatiu del centre i/o unitat
bàsica de salut, i d'acordar formalitzar-la?

Palma, a 22 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)
RGE núm. 5933/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
criteris de cites per a consulta presencial a centres i unitats
de salut (2).

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

Després de la recuperació de l'activitat "presencial" en els
centres i les unitats bàsiques de salut i davant la demanda de
consultes dels pacients al seu facultatiu, en casos com la
sol·licitud de recepta de medicació a través del servei públic de
salut, d'una prescripció de facultatiu de servei privat de salut,
quins filtres estableix el Servei de Salut perquè aquestes
tasques administratives que no requereixen exploració, puguin
realitzar la seva comprovació i validació sense desplaçament i
consegüent ocupació de cites/dies?

Palma, a 22 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

I)
RGE núm. 5934/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
publicació en el Portal de Transparència de la CAIB del
llistat d'alts càrrecs del Govern vacunats contra la COVID-
19.

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

El 26 d'abril de 2021 es va publicar en el portal de
transparència de la CAIB, el llistat dels alts càrrecs del Govern
de les Illes Balears que a aquesta data, figuraven com
"vacunats" d'alguna de les dosis enfront de la COVID-19.

El 9 de juny de 2021, amb motiu de la compareixença de la
consellera de Salut i Consum, en comissió de control
parlamentari, es va constatar que des d'aquest mateix i únic dia
26 d'abril, no figurava variació ni actualització de les dades.

A data 22 de juny de 2021, es comprova i constata que
aquest mateix enllaç
https://www.caib.es/sites/transparencia/es/vacunacia_contra_
lacovid19_dels_alts_carrecs_del_govern/
apareix inaccessible a la ciutadania, que figura com "error de
pàgina" -"Error: No s'ha trobat la pàgina sol·licitada".

No apareix informació a l'usuari ni facilita ruta sobre
desviament a un altre lloc/side. No apareix cap informació a
l'usuari sobre si s'estan actualitzant dades/pàgina en
manteniment o similar.

1. Se sol·licita informació detallada sobre els moviments
d'aquest lloc web des del 26 d'abril de 2021 fins a avui.

2. Quins són els motius pels quals no s'ha actualitzat la
informació de vacunació dels alts càrrecs en el Portal de
Transparència des del 26 d'abril fins a avui, i pels quals aquests
no són accessibles a la ciutadania a 22 de juny de 2021?

Palma, a 22 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

J)
RGE núm. 5959/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria d'Afers Socials i Esports, i ens instrumentals
que en depenen, si n'és el cas, que s'han negat a vacunar-se
contra la COVID-19 a data 23 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 alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
la Conselleria d'Afers Socials i Esports, i ens instrumentals que
en depenen, si n'és el cas, s'han negat a rebre la vacuna contra
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la COVID-19 a data 23 de juny de 2021? Feu-ne la relació tot
indicant el càrrec que ocupen.

Palma, 23 de juny de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

K)
RGE núm. 5960/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i ens
instrumentals que en depenen, si n'és el cas, que s'han negat
a vacunar-se contra la COVID-19 a data 23 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 alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i ens
instrumentals que en depenen, si n'és el cas, s'han negat a rebre
la vacuna contra la COVID-19 a data 23 de juny de 2021? Feu-
ne la relació tot indicant el càrrec que ocupen.

Palma, 23 de juny de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

L)
RGE núm. 5961/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria d'Educació i Formació Professional, i ens
instrumentals que en depenen, si n'és el cas, que s'han negat
a vacunar-se contra la COVID-19 a data 23 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 alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
la Conselleria d'Educació i Formació Professional, i ens
instrumentals que en depenen, si n'és el cas, s'han negat a rebre
la vacuna contra la COVID-19 a data 23 de juny de 2021? Feu-
ne la relació tot indicant el càrrec que ocupen.

Palma, 23 de juny de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

M)
RGE núm. 5962/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria d'Hisenda i relacions Exteriors, i ens
instrumentals que en depenen, si n'és el cas, que s'han negat
a vacunar-se contra la COVID-19 a data 23 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 alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, i ens
instrumentals que en depenen, si n'és el cas, s'han negat a rebre
la vacuna contra la COVID-19 a data 23 de juny de 2021? Feu-
ne la relació tot indicant el càrrec que ocupen.

Palma, 23 de juny de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

N)
RGE núm. 5963/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, i ens
instrumentals que en depenen, si n'és el cas, que s'han negat
a vacunar-se contra la COVID-19 a data 23 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 alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, i ens
instrumentals que en depenen, si n'és el cas, s'han negat a rebre
la vacuna contra la COVID-19 a data 23 de juny de 2021? Feu-
ne la relació tot indicant el càrrec que ocupen.

Palma, 23 de juny de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

O)
RGE núm. 5964/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori, i ens
instrumentals que en depenen, si n'és el cas, que s'han negat
a vacunar-se contra la COVID-19 a data 23 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.
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Quants alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
la Conselleria de Medi Ambient i Territori, i ens instrumentals
que en depenen, si n'és el cas, s'han negat a rebre la vacuna
contra la COVID-19 a data 23 de juny de 2021? Feu-ne la
relació tot indicant el càrrec que ocupen.

Palma, 23 de juny de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

P)
RGE núm. 5965/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge, i ens instrumentals
que en depenen, si n'és el cas, que s'han negat a vacunar-se
contra la COVID-19 a data 23 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 alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, i ens instrumentals que
en depenen, si n'és el cas, s'han negat a rebre la vacuna contra
la COVID-19 a data 23 de juny de 2021? Feu-ne la relació tot
indicant el càrrec que ocupen.

Palma, 23 de juny de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

Q)
RGE núm. 5966/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, i ens
instrumentals que en depenen, si n'és el cas, que s'han negat
a vacunar-se contra la COVID-19 a data 23 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 alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, i ens
instrumentals que en depenen, si n'és el cas, s'han negat a rebre
la vacuna contra la COVID-19 a data 23 de juny de 2021? Feu-
ne la relació tot indicant el càrrec que ocupen.

Palma, 23 de juny de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

R)
RGE núm. 5967/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, i ens
instrumentals que en depenen, si n'és el cas, que s'han negat
a vacunar-se contra la COVID-19 a data 23 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 alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, i ens
instrumentals que en depenen, si n'és el cas, s'han negat a rebre
la vacuna contra la COVID-19 a data 23 de juny de 2021? Feu-
ne la relació tot indicant el càrrec que ocupen.

Palma, 23 de juny de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

S)
RGE núm. 5968/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria de Salut i Consum, i ens instrumentals que en
depenen, si n'és el cas, que s'han negat a vacunar-se contra
la COVID-19 a data 23 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 alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
la Conselleria de Salut i Consum, i ens instrumentals que en
depenen, si n'és el cas, s'han negat a rebre la vacuna contra la
COVID-19 a data 23 de juny de 2021? Feu-ne la relació tot
indicant el càrrec que ocupen.

Palma, 23 de juny de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

T)
RGE núm. 5969/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de la
Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i
memòria Democràtica, i ens instrumentals que en depenen,
si n'és el cas, que s'han negat a vacunar-se contra la
COVID-19 a data 23 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.
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Quants alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i
memòria Democràtica, i ens instrumentals que en depenen, si
n'és el cas, s'han negat a rebre la vacuna contra la COVID-19
a data 23 de juny de 2021? Feu-ne la relació tot indicant el
càrrec que ocupen.

Palma, 23 de juny de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

U)
RGE núm. 5970/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs, personal directiu i personal eventual de
Presidència, i ens instrumentals que en depenen, si n'és el
cas, que s'han negat a vacunar-se contra la COVID-19 a
data 23 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 alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de
Presidència, i ens instrumentals que en depenen, si n'és el cas,
s'han negat a rebre la vacuna contra la COVID-19 a data 23 de
juny de 2021? Feu-ne la relació tot indicant el càrrec que
ocupen.

Palma, 23 de juny de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

V)
RGE núm. 5985/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre d'alumnes
matriculats a sisè de primària en centres públics.

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

Quin és el nombre d'alumnes matriculats a sisè de primària
en el conjunt dels centres públics de les Illes Balears a l'inici
del curs 2020-2021?

Palma, 25 de juny de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

W)
RGE núm. 5986/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre d'alumnes
matriculats a sisè de primària en centres concertats.

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

Quin és el nombre d'alumnes matriculats a sisè de primària
en el conjunt dels centres concertats de les Illes Balears a l'inici
del curs 2020-2021?

Palma, 25 de juny de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

X)
RGE núm. 5987/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre d'alumnes
de famílies d'origen extracomunitari matriculats a sisè de
primària en centres públics.

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

Quin és el nombre d'alumnes de famílies d'origen
extracomunitari matriculats a sisè de primària en el conjunt dels
centres públics de les Illes Balears a l'inici del curs 2020-2021?

Palma, 25 de juny de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Y)
RGE núm. 5988/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre d'alumnes
de famílies d'origen extracomunitari matriculats a sisè de
primària en centres concertats.

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

Quin és el nombre d'alumnes de famílies d'origen
extracomunitari matriculats a sisè de primària en el conjunt dels
centres concertats de les Illes Balears a l'inici del curs 2020-
2021?

Palma, 25 de juny de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Z)
RGE núm. 5989/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre d'alumnes
amb necessitats educatives especials matriculats a sisè de
primària en centres públics.

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

Quin és el nombre d'alumnes amb necessitats educatives
especials matriculats a sisè de primària en el conjunt dels
centres públics de les Illes Balears a l'inici del curs 2020-2021?
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Palma, 25 de juny de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AA)
RGE núm. 5990/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre d'alumnes
amb necessitats educatives especials matriculats a sisè de
primària en centres concertats.

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

Quin és el nombre d'alumnes amb necessitats educatives
especials matriculats a sisè de primària en el conjunt dels
centres concertats de les Illes Balears a l'inici del curs 2020-
2021?

Palma, 25 de juny de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AB)
RGE núm. 5991/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de projectes
presentats a convocatòries de manifestació d'interès en els
quals participa la CAIB en el marc del Pla estatal de
recuperació, transformació i resiliència.

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.

Relació dels seixanta projectes presentat a convocatòries de
manifestació d'interès en el marc del Pla estatal de recuperació,
transformació i resiliència en els quals participa la CAIB a què
es va referir la presidenta del Govern a la sessió plenària del
Parlament de dia 15 de juny de 2021 en resposta a la pregunta
amb RGE núm. 5472/21, tot indicant la qualitat de la seva
participació: líder o coordinador, soci, observador o altres (en
aquest cas, especificar-ho).

Palma, 25 de juny de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AC)
RGE núm. 5992/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de PERTE
respecte dels quals la CAIB o qualsevol dels seus
organismes dependents s'ha acreditat com a entitat
interessada.

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.

Relació dels PERTE respecte dels quals la CAIB o
qualsevol dels seus organismes dependents s'ha acreditat com
a entitat interessada (articles 9 i 10 del Reial Decret Llei
37/2020, de 30 de desembre).

Palma, 25 de juny de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AD)
RGE núm. 5995/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
macro brot COVID-19 viatges d'estudis (1).

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

Ja que el Govern coneixia el nombre de viatges de fi de curs
previstos i anunciats amb destinació a les Illes:

Quines mesures de control ha dut a terme en els aeroports
i ports per acreditar els resultats negatius de tests diagnòstics
COVID-19?

Quants van entrar sense el corresponent certificat, i se'ls va
remetre a realitzar-se la prova en les 48-72 h posteriors a
l'entrada?

Es va monitorar i assegurar que tots els viatgers que no van
acreditar test diagnòstic negatiu a l'arribada, es realitzessin la
prova posteriorement en el termini establert?

Es van donar casos de resultats positius COVID-19 en els
tests/proves realitzades?

Palma, 27 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AE)
RGE núm. 5996/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
macro brot COVID-19 viatges d'estudis (2).

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

Ja que el Govern coneixia el nombre de viatges de fi de curs
previstos i anunciats amb destinació a les Illes:

Ha mantingut alguna comunicació prèvia el Govern amb els
organitzadors dels viatges d'estudis per incidir, informar sobre
mesures de seguretat i prevenció?

Quines mesures de coordinació amb AENA i ports, es van
establir per al control d'arribades en acreditació de manera que
es poguessin evitar aglomeracions, i poder realitzar les
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comprovacions de certificats negatius COVID-19, així com
acreditar i derivar els que no els presentaven?

Quines mesures de coordinació prèvies a l'arribada, s'havien
establert des del Govern amb Delegació de Govern i Policies
Locals dels municipis de Calvià, Palma i Llucmajor per evitar
les concentracions, aglomeracions, botellots i compliment de
les ordenances municipals, donat el de per si mateix ja escàs
nombre d'efectius, i el previsible nombre de visitants?

Palma, 27 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AF)
RGE núm. 5998/21, de la diputada catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a reducció de la compensació per al
transport de mercaderies de la indústria manufacturera
tradicional a la convocatòria de 2020.

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

Quins són els motius de la dràstica reducció de la
compensació per al transport de mercaderies sofert per part de
la indústria manufacturera tradicional a la convocatòria de
2020?

Palma, 28 de juny de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de juny de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 30 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 5925/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS
per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les
Illes Balears i Mixt, relativa a impuls i mesures per avançar
en l'estabilitat i l'atenció que les entitats donen a les
persones en risc social, davant la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos,
Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi-

Proposta per les Illes Balears i Mixt presenten la proposició no
de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Atès l'acord establert
per part de tots els grups parlamentaris en el Pacte per la
Inclusió Social amb la Xarxa EAPN-Illes Balears.

El passat 20 de febrer de 2020, amb l’impuls d’EAPN-Illes
Balears, tots els partits polítics amb representació parlamentària
ens vàrem comprometre, amb la firma del Pacte per la Inclusió
Social, a treballar i millorar la qualitat de vida de les persones
que viuen en situació o risc de pobresa i exclusió social. El
Pacte, que ja és el tercer que es firma en el Parlament, aspira a
ser un instrument efectiu en la lluita contra la pobresa i en el
suport a la tasca de les entitats socials i es fonamenta sobre tres
punts clau:
• El context. Si bé el Pacte es va signar en un escenari de

recuperació econòmica (en el qual, malgrat tot, centenars de
milers de persones de la nostra comunitat continuaven
patint situacions de pobresa i exclusió social), la irrupció de
la COVID-19 ha suposat un trasbals d’enormes dimensions
llavors i ha tengut, té i tendrà uns efectes perniciosos sobre
la immensa majoria dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta
terra, i molt especialment sobre les persones que ja es
trobaven en risc social, com deixen palès les dades que es
van publicant i l’experiència diària de les nostres entitats.

• La missió i la visió d’EAPN-Illes Balears, que no són altres
que assolir l’erradicació de la pobresa, l'exclusió social i la
desigualtat, i ser el referent en l'àmbit de la inclusió i incidir
de manera determinant en les polítiques públiques.

• La necessitat de consens, per tal d’eliminar del debat
partidista la lluita contra la pobresa i l’objectiu
d’aconseguir la inclusió social plena de tota la ciutadania.

Amb la situació derivada de la COVID-19, aquest Pacte per
la Inclusió Social pren més rellevància que mai i ens obliga, al
conjunt de la societat i de les forces polítiques, a seguir
treballant en un marc de complexitat social i de consens per
assolir els objectius marcats.

El passat dia 21 de maig, dins el marc de la comissió de
seguiment del Pacte per la Inclusió Social, es va aprovar el Pla
d’acció i es va consensuar la priorització, entre d’altres, de les
mesures orientades a garantir l’estabilitat i l’atenció que les
entitats donen a les persones en risc social (amb unes
condicions de finançament adequades). En concret, es va
acordar treballar perquè en els casos on no sigui possible la
concertació, substituir les convocatòries de subvencions anuals
pels procediments de subvencions pluriennals i/o contractes
programa; establir una planificació de les convocatòries de
subvencions, garantint que surten en temps i forma, i mantenint
les bestretes efectives a l’inici dels programes subvencionats;
i, finalment, garantir que les convocatòries en l’àmbit de la
inclusió social permetin unes condicions laborals dignes dels
treballadors i treballadores i la qualitat de la intervenció.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una mesa de treball en matèria de subvencions
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i contractació Govern de les Illes Balears–EAPN-Illes Balears,
per tal de treballar conjuntament les mesures recollides en el
bloc II del Pla d'Acció del Pacte per la Inclusió Social signat
per tots els partits amb representació parlamentària i
EAPN-Illes Balears, amb la finalitat de dur a terme propostes
que millorin la situació actual i, si escau, les modificacions
normatives pertinents. Aquesta mesa haurà de reunir-se cada
quatre mesos. La composició de la mesa haurà de ser de
caràcter paritari, entre els representants de les conselleries
d’Hisenda i Relacions Exteriors, d’Afers Socials i Esports i de
Model Econòmic, Turisme i Treball i els representants
d’EAPN-Illes Balears i haurà de comptar amb l'assistència
tècnica necessària.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a lliurar al Parlament de les Illes Balears els acords
adoptats en el marc d'aquesta mesa a tots els representants dels
grups parlamentaris signants del Pacte per la Inclusió Social.

Palma, a 22 de juny de 2021
Els diputats
Beatriu Gamundí i Molina
Margalida Durán i Cladera
Cristina Mayor i Abad
Juan Manuel Gómez i Gordiola
Idoia Ribas i Marino
Patrícia Font i Marbán
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Gabriel Company i Bauzá
Alejandro López i Soria
Patricia Guasp i Barrero
Miquel Ensenat i Riutort
Jorge Campos i Asensi
Catalina Pons i Salom
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 5946/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a planta de biogàs a
Menorca, 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.

Balears necessita apostar de forma clara i contundent per les
energies renovables, fent un aprofitament més eficient de les
energies naturals de què disposem per la nostra condició d’illes,
al bell mig de la Mediterrània, com ara, l’energia solar, l’eòlica,
la mareomotriu, entre d’altres, especialment, a l'illa de
Menorca, reserva de la biosfera.

Menorca va ser declarada l’any 1993 Reserva de Biosfera
respecte de la seva part terrestre i no va ser fins al 19/06/2019
que es va aprovar per part de la Unesco, l’ampliació de la
Reserva de Biosfera a la part Marina de Menorca.

La Reserva de Biosfera Marina de Menorca es va convertir
en la més gran de la Mediterrània i passant així a ampliar els
seus límits de les 71.191 hectàrees a les 514.485.

Hem de tenir cura del gran patrimoni natural que tenim i
treballar per aconseguir que Menorca sigui 100% sostenible,
igual que ho és l’illa del Hierro a Canàries.

Per aconseguir aquest objectiu és imprescindible establir un
Pla de Sostenibilitat basat en l'autosuficiència energètica, en un
model turístic respectuós amb el territori, sostenible, segur i
saludable, una agricultura ecològica, polítiques de residus zero
i fer ús de la tecnologia per fomentar les energies renovables;
un Pla que a més de promoure la construcció de plantes
fotovoltaiques i l’aprofitament de l’energia mareomotriu (de la
mar), promogui la construcció de plantes de biogàs que
aprofitin el procés de fermentació dels purins com a font
renovable per produir energia elèctrica i tèrmica neta a preu
competitiu en substitució del gas natural.

Es tracta d’una aposta molt avantatjosa per a Menorca,
perquè, a més de suposar una font d’energia renovable neta, es
donaria sortida als residus orgànics que genera la planta
ramadera menorquina (equina, porcina i vacuna), i se
solucionarien els problemes que durant anys provoca l’excés de
nitrats que es generen i que inexorablement arriben als aqüífers
i els contaminen. Per altra banda, com que aquest tipus
d’infraestructura s’abasteix de blat de les Índies, suposaria una
oportunitat de negoci per a molts pagesos que decidissin
canviar la seva producció agrícola per la d’aquest cereal.

En aquest sentit, la construcció d’una planta de biogàs a Es
Mercadal donaria lloc a una producció constant d’1,5 MW
(Megawatts). Només així, aconseguirem que Menorca sigui
considerada la segona illa del món 100% sostenible.

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

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un Pla de Sostenibilitat basat en
l'autosuficiència energètica, en un model turístic respectuós
amb el territori, sostenible, segur i saludable, una agricultura
ecològica, polítiques de residus zero i l’ús de la tecnologia per
fomentar les energies renovables que permetin a l’illa de
Menorca aconseguir el seu objectiu de ser 100% sostenible.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar i, posteriorment, construir una planta de
biogàs i biomassa a Es Mercadal (Menorca).

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar en el pròxim Pressupost General de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i els successius, la
dotació suficient perquè aquest Pla de Sostenibilitat per a
Menorca sigui una realitat i a treballar en un projecte per
presentar en el Fons Europeus perquè Menorca sigui un
territori sostenible basat en l'autosuficiència energètica.

Palma, a 3 de maig de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
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La portaveu
Catalina Pons i Salom

C)
RGE núm. 5955/21, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a comissions bancàries, davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

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

Davant l’anunci de la pujada de les comissions a clients per
bona part de les grans corporacions bancàries de l’Estat el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca vol expressar la seva
disconformitat pels següents motius:

Encara que els bancs són entitats privades i els seus clients
ho haurien de ser perquè volen ser-ho, la realitat ens presenta
un model de negoci que aboca la ciutadania a una relació
banc-client del tot injusta. De fet, el mateix funcionament de les
administracions públiques i de la societat en general aboca els
ciutadans i les ciutadanes a ser clients d’alguna entitat bancària.
El pagament de tributs, multes o altres obligacions o fins i tot
la impossibilitat de pagar en metàl·lic en algunes situacions
legalment establertes obliga a tenir un compte, una targeta o
alguna forma de pagament vinculada a una entitat bancària, que
en la majoria d’ocasions genera el cobrament de comissions.

En aquest sentit els ciutadans i les ciutadanes no tenen altre
remei que dipositar els seus diners –siguin pocs o molts– dins
alguna entitat bancària privada. En el model de vida actual és
poc recomanable i gens útil guardar els doblers en metàl·lic a
casa, fins i tot pot generar problemes amb la hisenda pública
que pot dubtar de la seva procedència quan fem un pagament
en metàl·lic amb aquests diners que l’Agència Tributària no té
forma de tenir registrats.

Aquestes situacions posen de manifest que el sistema
bancari de l’Estat gaudeix d’una posició de privilegi dins el
mercat.

Des de MÉS per Mallorca no podem ni volem oblidar que
bona part del sector bancari espanyol ha vist augmentat de
forma exponencial la seva cartera de clients i en conseqüència
el seu volum de negoci, gràcies a l’absorció d’un gran nombre
de caixes d’estalvis i altres entitats bancàries, que prèviament
havien estat rescatades amb diners públics. L’Estat espanyol va
injectar 51.000 milions d’euros, provinents de les arques de
l’Estat, a les entitats bancàries per sanejar-les; diners que van
servir per salvar un sector que no tornarà mai la gran majoria
d’aquests doblers i que ara mateix estem pagant nosaltres, el
conjunt de la ciutadania, com també ho faran els nostres fills i
els nostres néts.

Més de deu anys després el sector bancari de l’Estat no
només ha estat salvat amb els diners de tots, sense possibilitat
que aquests siguin recuperats en bona part, sinó que ara ens
trobem aquí a les Illes Balears amb un servei deficient, que ha
tancat la meitat de les seves oficines des de l’any 2007 i on
s’han perdut només amb l’última fusió entre CaixaBank i
Bankia 358 llocs de feina, que se sumen als 3.800 registrats des

de l’any 2008. En conclusió: els ciutadans i les ciutadanes de
les Illes estem pagant per tenir pitjor servei i més desocupació
mentre veiem que les entitats bancàries any rere any presenten
beneficis.

El procés d’absorció i unió entre entitats bancàries que va
començar ja fa deu anys arran de la crisi econòmica iniciada
l’any 2008, ha fet que el mercat bancari de l’Estat concentri el
70% dels seus actius només en quatre entitats. En un model de
negoci tan important i concentrat en tan poques entitats és fàcil
entendre els perills que això comporta. L’amenaça de
pràctiques monopolistes està del tot justificada. Només cal
veure el cas de les grans companyies energètiques -moltes
d’elles participades per entitats bancàries- per veure què pot
arribar a passar.

En aquest sentit l’última pujada de comissions anunciada
per les principals entitats bancàries posa damunt la taula la
indefensió de la ciutadania davant els interessos d’aquest
sector.

La mitjana anual de comissions bancàries és fins ara de 140
euros als usuaris menys vinculats –aquells que no tenen serveis
com targetes, assegurances o hipoteques contractades– encara
que hi ha entitats que arriben fins als 240 euros. En el millor
dels casos només els clients amb una mitjana d’ingressos
superiors a 800 euros poden tenir dret a no pagar algunes
d’aquestes comissions. El model de negoci dels bancs és clar:
a més serveis contractats menys comissions. Dit d’una altra
manera: qui més té menys paga. El problema és que l’Estat no
dona una solució alternativa i justa a les persones que per
decisió pròpia o per impossibilitat econòmica no poden
contractar aquests serveis.

La nova pujada anunciada en les comissions bancàries és
del tot abusiva sobretot cap als ciutadans i les ciutadanes que
viuen amb pocs recursos. Un sector rescatat amb diners públics
com el sector bancari no hauria d’oblidar que com qualsevol
altre sector econòmic té una responsabilitat envers la societat
a la qual dóna servei i no pot aplicar clàusules abusives als seus
clients. L’Estat espanyol no hauria de posar-se de perfil en una
situació tan injusta.

En aquest sentit la sorpresa arriba quan observem perplexos
que el plantejament d’aquesta pujada la fa el mateix Banc
d’Espanya, col·locant l’entitat pública com un agent necessari
per a l’espoli dels recursos monetaris de les ciutadanes i els
ciutadans. Els tipus d’interès baix actual fan que les entitats
hagin vist caure els seus comptes de resultats i el Banc
d’Espanya recomana la pujada de les comissions bancàries per
compensar aquests tipus baixos. Aquesta és una decisió que en
cap cas no hauria de recaure damunt els clients d’aquestes
entitats.

Els clients que no tenen contractada cap classe de servei
extra als bancs no són responsables de la baixada dels tipus
d’interès i no han de pagar les conseqüències. Quan aquests
mateixos tipus pugin, les entitats bancàries baixaran aquestes
comissions? Si ens guiem pels precedents anteriors la resposta
és no. Les pujades de comissions sempre arriben per quedar-se.
Les projeccions de dividends entre els accionistes de les
entitats bancàries no es poden fonamentar en el cobrament de
comissions abusives. Els clients d’aquestes entitats -la gran
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majoria de la població- no poden pagar les conseqüències de
les males decisions d’uns altres.

Els ciutadans no eren responsables de les decisions que van
portar al finançament de grans promocions immobiliàries que
van fer fallida quan esclatà la bombolla de l’any 2008. Tampoc
no n'eren responsables les persones que van signar una hipoteca
per un preu de mercat desorbitat mitjançant taxacions moltes
vegades relacionades amb les mateixes entitats i reconegudes
pel Banc d’Espanya. Ni tampoc aquelles que van ser víctimes
de les opcions preferents.

No van ser ni són responsables, però sí han estat les
principals víctimes que han perdut els seus estalvis guanyats
amb el seu esforç, condemnats a pagar de per vida o sent
desnonats de la seva casa. Víctimes, igual que ara amb la
pujada de comissions.

La frase “la banca sempre guanya” s’ha convertit per
desgràcia de les ciutadanes i dels ciutadans de les Illes Balears
en un constant recordatori dels abusos que s’estan produint en
els últims anys en el sector bancari. La falta de regulació de
moltes de les comissions bancàries per part dels organismes
competents deixa en una situació d’indefensió al conjunt de les
famílies de les Illes.

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
a desenvolupar un reglament que garanteixi un cobrament de
totes les comissions bancàries just i proporcional cap a tots els
clients de les entitats bancàries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que el Banc d’Espanya proporcioni alternatives de dipòsit de
diners per a les persones que no volen o no poden pagar
comissions a bancs privats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a la creació d’una banca pública que posi els interessos del
conjunt de la ciutadania per damunt dels d’un sector concret.

Palma, a 22 de juny de 2021
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

D)
RGE núm. 5984/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a diagnòstic de la situació del voluntariat a les Illes
Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: urgeix la realització d'un
estudi detallat i exhaustiu de l'acció del voluntariat i les
persones voluntàries a les Illes Balears. D'aquesta manera es
podran emprendre accions, actuacions, programes i protocols
de manera eficient i eficaç per al correcte desenvolupament
dels objectius establerts a la Llei del voluntariat de les Illes
Balears.

El voluntariat i la labor que realitzen les persones i entitats
que l'integren han estat i continuen sent fonamentals a la nostra
comunitat autònoma.

Per això, cal començar mostrant el reconeixement al treball
realitzat pel voluntariat a totes i cadascuna de les seves formes
i manifestacions.

En seu parlamentària, en data de 7 de desembre de 2016, es
va aprovar una declaració institucional amb motiu del Dia
Internacional del voluntariat i del desenvolupament social en la
qual es constata que les administracions han de promoure,
impulsar i fomentar l'acció del voluntariat i que s'han d'impulsar
les eines necessàries per poder tenir “una radiografia actual de
la situació del voluntariat”.

En el moment actual, immersos com estem des de fa més
d'un any en una pandèmia sociosanitària sense precedents, la
seva labor és determinant a l'hora de col·laborar i participar en
la recuperació social.

Segons el "Mapa del Voluntariat de Balears" elaborat per
la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització, a
través de la Direcció General de Participació i Voluntariat,
durant el primer estat d'alarma de la COVID-19 les entitats van
mobilitzar 3.400 voluntaris a les nostres illes.

D'altra banda, la Plataforma del Voluntariat d'Espanya ha
informat que en el moment més greu de la crisi actual 2 milions
de persones havien sol·licitat formar part del "voluntariat".
Això reflecteix l'esperit solidari, sensible i col·laboratiu de la
nostra societat. Ara, hem d'afrontar noves situacions
econòmiques, laborals i socials perquè la pandèmia està
agreujant deficiències i dificultats que ja estaven produint amb
anterioritat. Així, en el moment actual s'ha d'actuar en relació
amb noves circumstàncies, problemàtiques i situacions que són
conseqüència directa de la crisi sociosanitària (augment de la
desocupació, problemes d'accés a les prestacions, problemes
sanitaris, problemes econòmics, vulnerabilitat sobrevinguda,
exclusió social, etc.).

Des del Grup Parlamentari Ciutadans entenem que és
necessari incidir en el desenvolupament normatiu de la Llei
11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears, i en
la necessitat que, immediatament, es procedeixi a la realització
d'un exhaustiu estudi i diagnosi del voluntariat a les Illes
Balears.

Des de fa dues dècades no s'ha realitzat cap estudi sobre
aquesta matèria. L'any 2001 es va presentar l'estudi “Solidaritat
i el voluntariat a Balears” realitzat pel Sr. Carles Moragues.

En definitiva, cal realitzar un diagnòtic sobre la situació del
voluntariat, de les persones voluntàries, les entitats que
conformen el voluntariat, dels protocols d'actuació, dels
programes que es duen a terme i del finançament del sector.
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Només així, amb una anàlisi precisa de la situació actual del
voluntariat es podrà conèixer millor la societat de les nostres
Illes i la percepció que la ciutadania té en relació amb el
voluntariat per poder emprendre noves accions, programes i
protocols de manera estructurada i plenament eficaç. Aquesta
necessitat va ser constatada en la compareixença del president
de la PLAVIB en sessió de la Comissió parlamentària
d’Assumptes Institucionals i Generals, el passat 26 de maig.

Considerem que amb la realització del treball a realitzar que
proposem mitjançant aquesta iniciativa, s'establiran les bases
per a l'elaboració d'estratègies i plans d'actuació tant a nivell
autonòmic com insular, si cal avui més necessari per assolir la
recuperació social i econòmica, on el paper de la societat civil
organitzada, i en especial, el de les persones voluntàries a
través de les entitats de voluntariat, és cabdal.

La labor d'estudi i diagnosi ha de realitzar-se per part del
Govern de les Illes Balears en col·laboració amb les entitats de
voluntariat i, especialment amb la Plataforma del Voluntariat
de les Illes Balears.

Així, per tot el que s'ha exposat, el Grup Parlamentari
Ciudadanos presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix expressament la
important labor que exerceixen les persones que realitzen
l'acció voluntària dins dels programes de les entitats del
voluntariat, i constata expressament, la seva acció trascendental
durant la pandèmia de la COVID19.

2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
realitzar un estudi diagnòstic de la situació del voluntariat a les
Illes Balears, com a instrument necessari per a l’elaboració
d’estratègies transversals i eficaces d’actuació
interdepartamentals a nivell autonòmic i insular.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que de manera coordinada amb les entitats del
voluntariat i la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears
es procedeixi a realitzar l'estudi de l'activitat del voluntariat i de
les persones voluntàries abans de la finalització de l'any 2021,
i que aquest estudi sigui presentat en el primer quadrimestre del
2022.

Palma, a 26 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 2404/21, del diputat Vicente
Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ingrés a ABAQUA corresponent al cànon de sanejament en
el municipi de Santa Eulària del Riu durant l'any 2020.

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
(ABAQUA) no ingressa directament en concepte de cànon de
sanejament. ABAQUA ha rebut en concepte de cànon de
sanejament l’import de 5.084.807€ a l’illa d’Eivissa, estant el
municipi de Santa Eulària inclòs en aquest import.

Palma, 27 de maig de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 2405/21, del diputat Vicente
Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ingrés a ABAQUA corresponent al cànon de sanejament en
el municipi de Sant Josep de Sa Talaia durant l'any 2020.

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
(ABAQUA) no ingressa directament en concepte de cànon de
sanejament. ABAQUA ha rebut en concepte de cànon de
sanejament l’import de 5.084.807€ a l’illa d’Eivissa, estant el
municipi de Sant Josep de Sa Talaia inclòs en aquest import.

Palma, 27 de maig de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 2406/21, del diputat Vicente
Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ingrés a ABAQUA corresponent al cànon de sanejament en
el municipi de Sant Antoni de Portmany durant l'any 2020.

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
(ABAQUA) no ingressa directament en concepte de cànon de
sanejament. ABAQUA ha rebut en concepte de cànon de
sanejament l’import de 5.084.807€ a l’illa d’Eivissa, estant el
municipi de Sant Antoni de Portmany inclòs en aquest import.

Palma, 27 de maig de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-093.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-093.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-093.pdf#page=28


BOPIB núm. 108 -  2 de juliol de 2021 6225

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 2407/21, del diputat Vicente
Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ingrés a ABAQUA corresponent al cànon de sanejament en
el municipi de Sant Joan de Labritja durant l'any 2020.

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
(ABAQUA) no ingressa directament en concepte de cànon de
sanejament. ABAQUA ha rebut en concepte de cànon de
sanejament l’import de 5.084.807€ a l’illa d’Eivissa, estant el
municipi de Sant Joan de Labritja inclòs en aquest import.

Palma, 27 de maig de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 2426/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a requisits per a la venda de llet crua.

Els requisits per a la llet crua destinada a la venda directa al
consumidor venen fixats pel Reial decret 1086/2020, de 9 de
desembre, pel qual es regulen i flexibilitzen determinades
condicions d’aplicació de les disposicions de la Unió Europea
en matèria d’higiene de la producció i comercialització dels
productes alimentaris i es regulen activitats excloses del seu
àmbit d’aplicació.

A l’article 27 s’indiquen aquests requisits, que són:
• Autorització i inscripció de l’establiment en el Registre

general d’empreses alimentàries i aliments.
• Compliment dels requisits microbiològics de l’Annex V.
• Presentació per a la venda al consumidor envasada.
• Mencions a l’etiqueta informant de la necessitat de ser

sotmesa pel consumidor a tractament tèrmic, conservar-la
entre 1 i 5ºC i data de caducitat no superior a 3 dies després
de la munyida.

• Certes limitacions al seu ús com a matèria primera per part
d’altres establiments alimentaris.

• Prohibició d’utilització de llet crua per part d’establiments
de restauració que serveixin a col·lectivitats vulnerables,
com poden ser hospitals, escoletes, col·legis i llars de gent
gran.

Palma, 20 de maig de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 2690/21, de la diputada
Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a actuacions dutes a terme per l'ib-salut
des de l'inici de la pandèmia de la COVID-19 per garantir
l'accés a la interrupció voluntària de l'embaràs a Menorca.

En 2020 en el si de la pandèmia i durant l’estat d’alarma la
sanitat privada va quedar intervinguda per la Conselleria de

Salut. L’Hospital Mateu Orfila va passar a ser el centre COVID
de l’illa, sent la Clínica Juaneda zona “lliure de COVID”.

A l’hospital (com en la resta del país) es van limitar al
màxim les entrades dels familiars, es va reduir l’activitat, es van
tancar quiròfans per a garantir llits disponibles en planta
d’hospitalització, etc.

La manera de garantir l’accés a la interrupció d’embaràs va
ser la seva derivació a la Clínica Juaneda, garantint a més així
ser ateses en una zona NO COVID.

Posteriorment, durant els mesos d’estiu es va iniciar el
procés de desescalada i de tornada a la normalitat
progressivament fins que al gener de 2021 les IVE han tornat
a realitzar-se a l’ASMEN.

Palma, 20 de maig de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 2817/21, del diputat Maxo
Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a procediment d'infracció tramitada per la
Comissió Europea.

El procediment d’infracció està obert per incompliment dels
requisits de depuració l’any 2014 i encara no està resolt.

El 5 d’octubre de 2017 la Direcció General de Relacions
Institucionals i Acció Exterior de la Conselleria de Presidència
del Govern va rebre una carta per la infracció núm. 2017/2100
per la incorrecta aplicació de la Directiva 91/271/CEE d’aigües
residuals a l’Estat donant un termini per donar explicacions
sobre les dades de depuració de l’any 2014. En aquesta primera
comunicació es varen identificar dotze EDAR de les Illes que
varen incomplir amb els requisits de la Directiva abans
esmentada durant l’any 2014: Andratx, Eivissa, Es Mercadal,
Muro-platja, Pollença, Portocristo, Sa Pobla, Sant Antoni,
Santa Eulària des Riu, Sant Llorenç, Santa Ponça i Son Servera.

Aquesta carta es va respondre per novembre de 2017 i en la
contestació es va justificar el compliment de la normativa per
part de tres de les dotze depuradores incloses al procediment:
Andratx, Sant Antoni i Santa Eulària des Riu.

D’aquesta forma el procediment es va obrir per
l’incompliment de la normativa per part de nou instal·lacions
de les illes.

D’aquestes nou, dues depenen d’instal·lacions d’interès
general de l’Estat: Eivissa, actualment en execució i Can
Picafort. Aquesta darrera instal·lació és necessària per a
millorar el rendiment de l’EDAR de Muro-platja, que dona
servei a Can Picafort. Per sis d’aquestes depuradores la
Conselleria de Medi Ambient i Territori ha aportat dades
analítiques i de situació dels punts d’abocament que justifiquen
el compliment per l’any 2014. En concret de les depuradores
d’Es Mercadal, Pollença, Portocristo, Sant Llorenç, Santa
Ponça i Son Servera.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-093.pdf#page=28
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http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-095.pdf#page=12
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A més a més, la Conselleria de Medi Ambient i Territori ha
comunicat que a cinc de depuradores s’han pres mesures per
millorar el rendiment d’Eivissa, Muro-platja, Sa Pobla,
Pollença i Portocristo. A aquesta darrera tot i que el 2014 va
complir, els resultats d’exercicis posteriors indiquen que és
necessari actuar.

A causa de la COVID aquest procediment no es va resoldre
i recentment s’ha mantingut una reunió bilateral de l’Estat i la
Comissió Europea per tal d’actualitzar les dades. Com a
resultat la Comissió Europea ha donat un nou termini perquè
l’Estat actualitzi la informació reportada amb anterioritat per a
procedir a la resolució de l’expedient que encara no ha
finalitzat. En cas que hi hagi sanció es determinarà per part de
l’estat la seva gestió. Com ha vist, la Conselleria de Medi
Ambient i Territori ha intervingut i millorat el rendiment de les
instal·lacions que gestiona sense esperar a la resolució del
procediment.

Palma, 2 de juny de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
H)

A les Preguntes RGE núm. 2903 a 2906/21, de la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a punts de recàrrega de
vehicles elèctrics (1 a 4).

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en els enllaços següents:

Resposta
Annex 1
Annex 2
Annex 3

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 2912/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a import total no executat del pressupost de la
Direcció General de Turisme de 2020.

En primer lloc, confirmar que el darrer capítol al que fèiem
referència efectivament és el 7è.

En segon lloc, informar-la que les actuacions estan
actualment totes en execució i concretament són les següents:
• Fons Finalistes de Turespaña per la fallida de Thomas

Cook, en els quals el crèdit definitiu és de 8.000.000€.
• Fons Finalistes d’Inversions Estatutàries, en els quals el

crèdit definitiu és de 10.153.213,23€.

Palma, 20 de maig de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 2929/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a segones dosis de les vacunes contra
la COVID-19 administrades des del 27 de desembre de 2020
al 24 de març de 2021.

La quantitat de la 2na dosis administrada des del 27 de
desembre del 2020 fins al 26 de març de 2021 (contestació de
la pregunta):

BioNTech/Pfizer 37.448
Moderna/Lonza   2.596
Oxford/
AstraZeneca        0
Total 40,044

Palma, 20 de maig de 2021
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 3722/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de promocions d'habitatge
públic que no disposen d'aparcaments.

Les promocions balears d’habitatge públic que no disposen
d’aparcaments, bé perquè el planejament urbanístic així ho
permet, o bé en compliment de l’acord del Ple municipal, de la
Junta de Govern o similar, són les següents:

Promocions en execució:
- 8 HPP Palma-Amanecer
- 5 HPP Palma-Centre Històric
- 57 allotjaments dotacionals Palma-Es Molinar
- 22 HPP Vilafranca 
- 8 HPP Palma-Josep Togores

Promocions en execució:
- 9 HPP Inca
- 6 HPP Puigpunyent
- 9 HPP Migjorn
- 6 HPP Santa Eugènia 
- 12 HPP Marratxí
- 11 HPP Palma-Coll d’En Rabassa
- 18 allotjaments dotacionals Esporles
- 15 HPP Sant Llorenç

Palma, 28 de maig de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-095.pdf#page=13
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Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 3723/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de promocions d'habitatge
públic exonerades del compliment de l'estàndard
d'aparcament per habitatge previst al pla urbanístic.

Les promocions d’habitatge de protecció pública que no
disposen d’aparcaments en compliment de l’acord del Ple
municipal, de la Junta de Govern o similar, són les següents:

- 9 HPP Inca
- 6 HPP Puigpunyent
- 9 HPP Migjorn
- 12 HPP Marratxí
- 18 Allotjaments Dotacionals Esporles
Total nombre de promocions: 5 promocions
Total nombre d’habitatges: 54 habitatges 

Palma, 28 de maig de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 3783/21, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a ajudes i subvencions a la Comissió
Islàmica d'Espanya (CIE).

L’entitat a què es fa referència a la pregunta no ha rebut cap
ajuda o subvenció per part del Govern de les Illes Balears.

Palma, 3 de maig de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 3787/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a obertura i disponibilitat dels nous
edificis del centre socioeducatiu per a menors residents als
Quatre Pins, Es Pinaret.

Edificis
- 2021: Reubicació de l’àrea directiva i administrativa del
centre Pinaret/4 Pins. Fruit de l’esbucament parcial de
l’edifici de despatxos construït entre 2015 i 2016 i que
rompia l’aïllament perimetral del centre (en procés).
- 2021: Esbucament parcial edifici despatxos Pinaret (en
procés).
- 2021: Reubicació de l’àrea clínica del centre Pinaret (en
procés).
- 2021: Reubicació de l’edifici de gerència de la FISE (en
procés).

Compra de matalassos i material tèxtil ignífug
- 2020: Adquisició de tèxtil ignífug per roba de llit per
reposició centres FISE.
- 2020: Adquisició matalassos ignífugs per 4 Pins.

Reforç personal de seguretat i equipament de seguretat
- 2020: Adquisició de 16 walkies nous per augmentar el
nombre que disposava Pinaret 2020: de més dotació
d’equipaments antidisturbis (escuts i cascs per centres,
incloent el Fusteret).
- 2020: 6 tabletes amb targeta sim per completar la
dotació de tabletes per vídeo cridades.
- 2020: Adquisició de 30 unitats antipànic pel centre
Pinaret.

Millora del sistema de vídeo vigilància
- 2020: Instal·lació de càmeres i polsadors als 5 nous
portons per evitar fuites a Pinaret.
- 2021: S’ha licitat el sistema vídeo vigilància del nou
centre 4 Pins que engloba tant la vigilància del perímetre
com l’interior del centre. Obres iniciades el mes de març de
2021.

Reforç instal·lació d’estructures per aïllar punts de fuita
- 2020: Instal·lació de 5 portons amb obertura electrònica
als passadissos llars Embat/Llevant i Xaloc de Pinaret per
evitar fuites.
- 2021: Adjudicació obres esbucament parcial edifici
despatxos Pinaret. Previsió inici obres mes de juny. Durada
prevista obres 3 mesos.

Adquisició mobiliari i adequació d’espais
- 2020: Adquisició d’electrodomèstics per equipar 4 Pins
i resta de centres.
- 2020: Mampares per adequació nou espai equip directiu
i administratiu Pinaret/4 Pins.
- 2020: Reparació sòl radiant (calefacció) a llars Pinaret.
- 2021: Reparacions aire condicionat llars Pinaret.
- 2021: Adequació i instal·lacions aires condicionats nova
ubicació equip directiu i administratiu Pinaret/4 Pins.
- 2021: Adequació senyalística Pinaret per al Pla
d’emergències.

Es podrà obrir i funcionar a ple rendiment una vegada
s’hagin instal·lat les noves càmeres de videovigilància, s’hagi
procedit a la migració del sistema al nou espai de control i
s’estigui segur del seu correcte funcionament.

Per al moment les obres d’instal·lació del sistema de
videovigilància segueixen el ritme previst.

Palma, 6 de maig de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 3790/21, de la diputada
catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
proposta per les Illes Balears, relativa a documentació
necessària per ser vacunat a la nostra comunitat autònoma.

La documentació necessària per ser vacunat a la nostra
comunitat autònoma, és estar empadronat o empadronada. Per
demanar una cita en línia, la documentació que es necessita en
el moment de demanar cita és el número de DNI, NIE o CIP
(codi d’identificació de pacient).

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-096.pdf#page=143
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Palma, 20 de maig de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 3810/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les
Illes Balears, relativa a gestions dutes a terme per a la
compra de vacunes contra la COVID-19.

El Govern fins a data de contestació d’aquesta pregunta dia
13 d’abril del 2021, no ha realitzat reunions, gestions, informes
o estudis per comprar vacunes contra la COVID-19, al marge
de les subministrades per l’Estat i la Unió Europea.

Palma, 18 de maig de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 3813/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de peticions d'informe
d'acord amb l'article 7 del Decret llei 2/2020 que han tengut
entrada a la Conselleria de Turisme.

A dia d’avui, s’han rebut 20 peticions d’informe d’acord
amb l’article 7, tant del Decret llei 8/2020 com de la Llei
2/2020.

De totes elles, 8 s’han realitzat una vegada entrada en vigor
la Llei 2020.

Palma, 18 de maig de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 3814/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les
Illes Balears, relativa a quantia dels projectes que han
donat lloc a la petició d'informe d'acord amb l'article 7 del
Decret llei 2/2020 que han tengut entrada a la Conselleria
de Turisme.

La quantia total corresponent als 20 expedients tramitats o
en tramitació és de 37.098.740,58€.

Palma, 18 de maig de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 3815/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les
Illes Balears, relativa a data de presentació de les peticions
d'informe d'acord amb l'article 7 del Decret llei 2/2020 que
han tengut entrada a la Conselleria de Turisme.

Data Establiment Ajuntament
20/08/2020 Condesa Alcúdia
26/01/2020 Son Burgues Petra
18/11/2020 Spyder Café Palma
25/01/2021 Amena Mar Sant Llorenç d'Es

 Cardassar
24/09/2020 Marena Beach Palma
29/09/2020 Es Palmer Campos
29/09/2020 S’Olivaret Alaró
16/02/2021 Can Furiós Selva
29/09/2020 Son Doblons Santa Margalida
21/10/2020 Cas Xorc Sóller
29/11/2020 Villas Bonsol Calvià
29/11/2020 Bonsol Calvià
18/12/2020 Florida Calvià
18/12/2020 Formentor Pollença
25/02/2021 Gran Fiesta Palma
02/03/2021 Armadams Palma
09/03/2021 Es Fogueró-Hit Palma 
10/03/2021 The Body Camp Sencelles
08/03/2021 Es Racó 

de Maria Maria  de la
Salut

19/04/2021 Canyamel Park Capdepera

Palma, 18 de maig de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 3825/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
proposta per les Illes Balears, relativa a valoració sobre
l'amonestació de la contracta de Dalton a un treballador
d'informatius d'IB3 Televisió.

No es tractaria de cap amonestació reglamentària ni sanció,
sinó d’un simple requeriment per instar a abstenir-se de dur un
tipus de mascaretes no autoritzades per la imatge de la cadena.

Des d’IB3, a fi d’unificar la imatge de la cadena i evitar que
en els directes els redactors apareguin amb mascaretes de
diferents colors que poguessin distreure l’atenció dels
espectadors -ja que al principi n’hi havia de tot color i
estampats-, es va demanar que les mascaretes fossin blanques
o de color clar, sense dibuixos ni logotips no aprovats
prèviament per l’editora.

Es considera que el requeriment és correcte ja que el
treballador feia ús d’un tipus de mascareta que no complia amb
les demandes d’IB3 per unificar la imatge de la cadena.
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Palma, 3 de maig de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 3832/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a avantprojecte de llei de joventut de
les Illes Balears.

El primer document de l’Avantprojecte de llei de joventut
s’ha treballat mitjançant els equips tècnics de la DG de
Joventut i Ibjove, i l’equip polític de la Conselleria d’Afers
Socials i Esports. El capítol del Consell de la joventut de les
Illes Balears ha estat treballat directament per ells.

Aquest document ha estat treballat i consensuat amb els
departaments de joventut dels Consells Insular, donant lloc a un
segon esborrany. Aquest document es va lliurar al Consell de
la Joventut perquè fos l’òrgan de representació jove qui liderés
i treballés el procés de participació i millora del text. A la
vegada, a l’associació de professionals de joventut com a
col·lectiu professional especialment afectat.

A més de les reunions dins la conselleria s’han mantingut 9
reunions amb col·lectius aliens a la conselleria; 6 amb el CJIB;
2 amb APROJIB; 1 amb Xarxa d’Albergs i 1 amb la taula pel
lleure. A més de la constitució i convocatòria del Consell
Assessor del Lleure.

Palma, 6 de maig de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 3870/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a execució de les obres en el centre
socioeducatiu Es Pinaret.

Les obres s’han acabat, i actualment sols resta acabar la
instal·lació de les càmeres de seguretat i migració del punt de
control a les noves dependències. Fins a dia d’avui, l’empresa
està complint els terminis. La signatura del contracte es va fer
el 18/02/2021 i, a partir d’aquesta data, el termini d’execució
establert en el contracte és de 4 mesos.

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

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 3871/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a centre socioeducatiu Es Fusteret.

El centre compleix amb les certificacions exigibles, però és
necessari més espai per a les necessitats actuals, així com
millores en les instal·lacions.

El nombre de nines avui dia al centre Es Fusteret és de 9.

El trasllat a les noves instal·lacions serà durant la primera
quinzena de juliol.

Palma, 10 de maig de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 3888/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a dades de vacunació COVID-19 des
del primer dia de vacunació fins al 12 d'abril.

Etapa Grup de vacunació No
presentat

Rebutgen
la citació

1 G1. Residents i personal sociosanitari en
residències de persones grans i amb
discapacitat 484 932

1 G2. Personal de primera línia en l’àmbit
sanitari i sociosanitari 145 95

1 G3A. Personal d’àmbit hospitalari,
d’atenció primària, no considerat de
primera línia i altres grups sanitaris i
sociosanitaris, odontòlegs i higienistes
dentals 219 189

1 G3B. Personal sanitari i sociosanitari no
vaccinat abans; fisioterapeutes i terapeutes
ocupacionals, personal d’oficines de
farmàcia, protètics dentals, logopedes i
personal de psicologia clínica, treballadors
d’institucions penitenciàries; personal dels
serveis de salut pública 82 346

1 G3C. Resta de professionals que treballen
en àmbits sanitaris, així com la resta de
professionals sanitaris: veterinaris,
nutricionistes, etc. 10 57

1 G4. Persones amb grau III de dependència
no estiguin institucionalitzades, i el seu
cuidador personal 71 11

2 G5A. Persones de 80 o més anys 295 748

2 G5B. Persones entre 70 i 79 anys 50 0

2 G5C. Persones entre 60 i 69 anys 578 603

2 G6A. Forces i cossos de seguretat,
emergències i forces armades 37 57

2 G6B. Docents i personal d’educació
infantil i necessitats educatives especials 17 269

2 G6C. Docents i personal d’educació
primària i secundària 84 266

2 G7. Grup de persones amb condicions de
risc alt de patir malaltia greu per
COVID-19
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2 G8. Persones entre 56 i 59 anys 12 23

2 G9. Persones entre 45 i 55 anys 86 266

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

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 3894/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a criteri de
vacunació del col·lectiu de policies locals.

El Servei de Salut segueix en tot moment les directrius de
la "Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España”.

En un primer moment, l’estratègia dividia als professionals
essencials segons l’edat, en dos grups:
• Majors de 55 anys, que s’havien de vacunar amb vaccins

mRNA
• Menors de 55 anys, que s’havien de posar Astra Zéneca.

Com que els vaccins mRNA s’empraven també en majors
de 70 anys, no es disposava de la mateixa quantitat que de
vaccí Astra Zéneca, ni es va poder començar al mateix moment.
Per aquest motiu, es començà pels joves mentre es completava
la vaccinació dels majors de 70.

L’estratègia va canviar les recomanacions i actualment totes
les persones entre 60 i 70 anys s’estan vaccinant amb Astra
Zéneca.

Palma, 26 de maig de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 3945/21, de la diputada Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a estudis per
detectar la presència de microalgues del gènere Ostreopsis
a les nostres costes.

Sí, s’han fet estudis per detectar la presència de microalgues
a les nostres costes, però no d’aquest gènere que s’esmenta,
sinó de les que poden generar microplàncton tòxic, com és el
cas de les de tipus Alexandrium.

Palma, 18 de maig de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
AA)

A les Preguntes RGE núm. 3946 a 3960/21, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a vacunació contra la COVID de la
presidenta i de tots els consellers i conselleres del Govern de
les Illes Balears.

El Servei de Salut de les Illes Balears vacuna a la població
en funció dels grups establerts a l’estratègia de vacunació
marcada pel Ministeri de Sanitat, per tant, vacuna a la població
en general segons el 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, 18 de maig de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AB)

A les Preguntes RGE núm. 4004 a 4006/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a segell per al producte
local de Balears, a Pla de promoció de producte local i a
Mesa sectorial de producte local i sobirania alimentària.

1. Hi ha una clara voluntat política i s’està parlant amb les
organitzacions per veure com es pot fer, i amb els tècnics per
mirar la part jurídica, però es durà a la Mesa per millorar el
posicionament en la cadena alimentària del producte local
agroalimentari per una major sobirania alimentària de les Illes
Balears.

2. S’aprovarà i executarà l’estratègia de promoció que es
consensuï entre tots els actors participants de la Mesa per
millorar el posicionament en la cadena alimentària del producte
local agroalimentari per una major sobirania alimentària de les
Illes Balears.

3. Sí, s’ha constituït, va ser el passat 22 d’abril quan es va
signar la resolució per a la seva constitució.

Palma, 18 de maig de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 4029/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a Plataforma d'interrelació del
voluntariat de les Illes Balears.

La Direcció General de Transparència, Participació i
Voluntariat va crear en el seu moment el denominat Portal del
voluntariat d’accés públic a través de la web de la CAIB. La
previsió de la Direcció General és adaptar el portal com a eina
d’interrelació inclusiva entre les diferents administracions i els
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diferents actors socials, per tant, no es té la previsió immediata
de la creació d’una Plataforma d’Interrelació del Voluntariat,
atès que les seves funcions ja es realitzarien a través del Portal
del Voluntariat.

Palma, 12 de maig de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 4030/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a Observatori del voluntariat de les
Illes Balears.

En aquests moments la Direcció de Transparència,
Participació i Voluntariat no considera apropiat destinar
recursos a replicar estructures que ja estan consolidades. Ja
existeix un Observatori del Voluntariat gestionat per la PVE
(Plataforma del Voluntariat a Espanya). A continuació
s’adjunta enllaç a aquest organisme:
https://plataformavoluntariado.org/observatorio/

Palma, 12 de maig de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 4031/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a incompliment de terminis i
actuacions que estableix la Llei 11/2019, del voluntariat de
les Illes Balears.

Amb l’objectiu de tenir identificades les entitats de
voluntariat de les Illes Balears i així poder planificar i elaborar
polítiques de foment i suport al voluntariat d’acord amb la
realitat, la llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes
Balears preveu la creació d’un cens d’entitat de voluntariat,
actualment s’està elaborant una ordre que ha de regular el
funcionament d’aquest cens, així com les condicions i el
procediment per accedir-hi. Podeu consultar tota la informació
a l’enllaç següent:

https://www.caib.es/sites/suportalvoluntariat/ca/cens_dentitat
s_de_voluntariat

Palma, 12 de maig de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 4032/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a reconeixement de competències del
voluntariat de les Illes Balears.

La Direcció de General de Transparència, Participació i
Voluntariat informa el sol·licitant que s’està tramitant la
subvenció a la UIB, que ja contempla aquesta tasca. La previsió
inicial és final 2021.

Palma, 12 de maig de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 4033/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a premis al reconeixement del
voluntariat de les Illes Balears.

Per part de la Direcció General de Transparència,
Participació i Voluntariat s’informa el sol·licitant que aquestes
qüestions es plantegen i resolen al FORUM amb el sector, i és
un dels punts de l’ordre del dia. 

Palma, 12 de maig de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 4034/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a estructura orgànica i àmbit
organitzatiu dels programes de participació i voluntariat de
les Illes Balears.

S’està realitzant la valoració oportuna per la Direcció de
General de Transparència, Participació i Voluntariat, i atesa
l’existència de necessitat per volum de treball i informació, es
tramitarà la seva creació en cas necessari.

Palma, 12 de maig de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez
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Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 4035/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a estudi de qualitat sobre el 
voluntariat de les Illes Balears.

La previsió de la Direcció General de Transparència,
Participació i Voluntariat és convocar el FORUM, per debatre
aquestes qüestions. 

Palma, 12 de maig de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 4040/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a valoració del Govern sobre la
possible autorització a les policies locals de l'ús de pistoles
Taser.

Actualment el Govern està en procés d’anàlisi i valoració
dels punts positius i negatius que pot tenir la utilització de
dispositius electrònics de control per part de les policies locals. 

Palma, 14 de maig de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 4119/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a pacients usuaris que s'han acollit al
Decret de garanties dels terminis màxims de resposta a
l'atenció sanitària programada i no urgent del Servei de
Salut durant la pandèmia de COVID-19.

L’aplicació del Decret 31/2019 es manté en suspensió i no
s’ha derivat cap cas a altres centres sanitaris a petició de
l’usuari.

Palma, 18 de maig de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 4124/21, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a convocatòria, resolucions i adjudicacions del
procediment de concurs de trasllat per al personal de la
CAIB.

En aquests moments s’està elaborant un esborrany de
proposta per dur a negociar a la mesa sectorial de serveis
generals. Una vegada s’hagi negociat a mesa, es podrà donar
data de convocatòria. Respecte de la previsió concreta de

resolucions i adjudicacions, es fa difícil donar una resposta
sense dades del nombre de persones que participaran al concurs
de trasllats.

Palma, 19 de maig de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 4130/21, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament reglamentari de l'article 82 bis
de la Llei de funció pública.

Al febrer de 2021, a la Mesa de Negociació dels serveis
generals, es va presentar un Acord Marc de legislatura on es
preveu la negociació del desenvolupament reglamentari de
l’article 82.bis esmentat. Des del Govern es treballa per aquest
desenvolupament reglamentari i perquè hi pugui haver un acord
al respecte al més aviat possible.

Palma, 12 de maig de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 4132/21, de la diputada
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a Pla de conciliació de les Illes
Balears.

Al llarg dels primers dies de juny se convocarà la Mesa de
Conciliació de les Illes Balears, com a òrgan de consens en
matèria de conciliació de totes les administracions públiques i
la societat en el seu conjunt, a l’objecte de debatre i, en el seu
cas, aprovar el document definitiu del Pla de Conciliació.

Palma, 19 de maig de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 4166/21, de la diputada
Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a canvis previstos a la reserva marina de
l'illa de l'Aire a Menorca i a la reserva marina Punta de Sa
Creu de Formentera.

Incloure algunes arts menors tradicionals per a la pesca
d’esbarjo en les reserves marines de la Punta de Sa Creu de
l’Illa de l’Aire -com el rall, per exemple,- tal com ens han
vingut demanant des dels consells insulars tant de Formentera
com de Menorca, respectivament. També unificar els criteris de
pesca i horaris per simplificar-los entre reserves i en benefici
del nostre sector pesquer.
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Palma, 27 de maig de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació

 María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
AP)

A les Preguntes RGE núm. 4169 a 4172/21, del diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a compliment de la PNL de pacte per a la
promoció del producte local.

1. Sí, es va constituir la Mesa el passat 22 d’abril, amb els
actors necessaris i adients per fer-la eficient pensant en els
objectius de promoció del producte local.

2. Encara no, perquè la primera reunió de la Mesa serà el
proper 12 de maig.

3. Quan la pròpia Mesa hagi debatut l’estratègia de promoció
i ho decideixi.

4. Quan la Mesa l’hagi acordat i estigui redactat.

Palma, 26 de maig de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació

 María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 4200/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de propietats del Govern
balear i dels seus ens a l'illa d'Eivissa.

L’IBANAT és el propietari de dues finques públiques a
Eivissa.

Finca pública s’Argentera. Situada en el terme municipal de
Santa Eulària del Riu amb una superfície de 8,64 hectàrees de
terreny forestal.

Finca pública Can Cosmi. Situada al terme municipal de
Sant Joan de Labritja amb una superfície de 22,55 hectàrees de
terreny forestal.

Palma, 26 de maig de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 4201/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a actualització de la informació de la
web del Govern sobre les finques públiques, àrees
recreatives, refugis, etc., de la seva propietat.

La informació de les finques públiques, àrees recreatives,
refugis, etc. que gestiona el Govern de les Illes Balears, es
troba en el web oficial de balearsnatura-com, marca

enregistrada per l’IBANAT, així com en el web corporatiu de
la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

Les actualitzacions es realitzen de manera periòdica tenint
en compte la informació proposada pels facultatius
responsables de la gestió dels diferents espais.

Palma, 26 de maig de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 4202/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a tasques de manteniment a la finca
pública de Can Cosmi d'Eivissa.

A la finca pública Can Cosmi es realitzen actuacions de
manteniment de manera periòdica. Enguany s’ha realitzat el
manteniment de l’itinerari. Aquesta actuació ha consistit
principalment en la restauració dels diferents escalons existents
degut a la dificultat que té a causa del pendent i la pedregositat.
Dins aquest mateix any 2021 també es té prevista la renovació
de la cartelleria de la finca.

Palma, 26 de maig de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 4212/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a vacunació dels
residents britànics.

Els residents britànics empadronats són considerats
població balear i es vacunen com a tal.

Palma, 18 de maig de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 4220/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a ús del logotip d'IB3 per part dels
treballadors dels serveis informatius gestionats per les
empreses concessionàries de productes externalitzats de
l'EPRTVIB.

Des de l’EPRTVIB no s’ha establert cap protocol específic
envers l’ús de la imatge corporativa per part del personal propi
ni tampoc respecte del personal de les empreses externes
contractistes de serveis.

En qualsevol cas, de les direccions i departaments de l’ens
es fa un control i seguiment permanent de les emissions per tal
que els continguts i la imatge s’ajustin als criteris editorials, a
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la qualitat de programació i allò que marca la llei de l’ens i les
seves directrius estratègiques.

L’única instrucció relativa a l’ús de la imatge corporativa de
l’EPRTVIB que es fa a les empreses externes prestadores de
serveis és respecte de la retolació de l’equipament tècnic que
aporten el contracte.

En concret, en el Ple de Prescripcions Tècniques (PPT) del
contracte del servei de producció de continguts informatius per
a l’EPRTVIB, a l’Annex III de recurs tècnics que ha d’aportar
l’adjudicatari per a la prestació del servei, s’indica
expressament: “L’adjudicatari haurà d’identificar amb la imatge
corporativa de l’EPRTVIB tots els equips i vehicles que formin
l’equip mòbil objecte d’aquest contracte, ateses les directrius
i dissenys proporcionals per l’ens”.

Per tant, les instruccions a les empreses externes sobre l’ús
de la imatge corporativa d’IB3 es limiten a l’equipament tècnic
que aporten al contracte, en cap cas al seu personal.

Respecte de la imatge en pantalla, a fi que sigui adequada
i s’ajusti en tots els casos als nivells de qualitat que requereix
el servei públic de comunicació audiovisual que l’EPRTVIB té
encomanat, com a part de la seva responsabilitat corporativa,
des de l’Ens es coordina la imatge dels presentadors i demés
professionals que apareguin en pantalla en tots els programes
d’IB3 TV.

Com les mascaretes, pel que fa a equips de protecció
individual, són facilitats per cada empresa als seus respectius
treballadors, des de l’EPRTVIB es va demanar a l’anterior
contractista dels serveis informatius, Liquid Media, i
posteriorment també a Dalton Audiovisual Services, que, a
efectes d’imatge de cadena, per no distreure l’atenció dels
espectadors, per fer pantalla d’havien d’usar mascaretes de
color clar, sense dibuixos, logos o marques.

En compliment d’aquesta instrucció, l’empresa contractista
dels serveis informatius facilita als seus treballadors mascaretes
llises de color clar, per fer pantalla.

Per últim, fer constar que des de fa anys l’EPRTVIB no
disposa de vestuari o complements amb el logo d’IB3, i tampoc
mascaretes corporatives.

Santa Ponça, 27 de maig de 2021
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Monserrat 

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 4222/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a estudi per analitzar
i decidir la internalització o no dels serveis informatius
d'IB3.

Sí. El Govern ha començat l’estudi.

Palma, 20 de maig de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 4223/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a compliment del
termini per decidir la internalització d'IB3.

El Govern està treballant per complir el termini sol·licitat
pel Parlament de les Illes Balears.

Palma, 20 de maig de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
AX)

A les Preguntes RGE núm. 4249 a 4252/21, de la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a compliment de les PNL 8360/20 (I i II) i
5603/20 (I i II).

En relació als punts de les mocions indicades s’han dut a
terme diverses actuacions.

1. S’han enviat cartes als principals ajuntaments de les Illes
Balears per tal que, a partir de l’exemple del monòlit de
Durango (Euskadi), proposessin un element de memòria que
pogués ubicar-se en un dels seus espais públics com a símbol
permanent destinat a fer un reconeixement a les persones que
durant tota la dictadura i el principi de la transició varen partir
una dura repressió per raons d’orientació sexual o d’identitat de
gènere. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Eivissa va fer la seva
proposta, la qual va ésser inaugurada el passat 17 de maig, dia
internacional contra l’LGTBI-fòbia.

2. Es va realitzar una donació de 21 llibres amb assajos de
memòria història LGTBI a les biblioteques públiques de Can
Sales, de Can Ventosa, de Marià Villangómez i de Maó, per tal
de garantir l’accés a aquesta informació a totes les persones
interessades, i perquè les biblioteques, com a llocs públics,
poguessin dedicar un espai a la promoció, coneixement, estudi
i investigació sobre la història del col·lectiu LGTBI.

3. Es van remetre al Ministeri d’Igualtat aportacions a la
consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte normatiu
consistent en una llei orgànica per a la igualtat de les persones
LGTBI i per a la no discriminació per raó d’orientació sexual,
identitat de gènere, expressió de gènere o característiques
sexuals. Algunes de les aportacions foren:
• Proposar mesures de memòria i restitució de les persones

represaliades durant la guerra civil, la dictadura franquista
i els primers anys de la transició per raó de la seva
orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

• Declarar la nul·litat dels judicis emparats en la Ley de
Vagos y Maleantes y la Ley de Peligrosidad y
Rehabilitación Social, basades en orientació sexual,
identitat sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere
de les persones acusades i enjudiciades.

• Ampliar, en quanties i terminis, les indemnitzacions a favor
dels anomenats “expresos sociales” del franquisme
recollides a la Disposició Addicional Divuitena de la Ley
2/2008, de Presupuestos Generales del Estado. 
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• Assimilar com a alta en la cotització a la Seguretat Social
el temps que les persones homosexuals foren privades de
llibertat.

• La creació de l’Espai de Memòria LGTBI.

4. Dia 8 d’abril de 2021 el Consell de LGTBI de les Illes
Balears va aprovar el II Pla Estratègic de polítiques públiques
LGTBI i en matèria de diversitat sexual, familiar i de gènere
del Govern de les Illes Balears (2021-2024). En aquest Pla
Estratègic se planifiquen 105 accions, organitzades en 5 eixos,
per dur a terme en els propers 4 anys. Entre les accions de l’eix
5è, sobre justícia i reparació històrica en memòria democràtica
d’LGTBIQ+, hi consten les següents:

Accions Agents que intervenen Període

101. Foment de la investigació
de la repressió al col·lectiu
LGTBIQ+ 
a les Illes Balears, així com de les
conseqüències de l’estigma que
històricament han patit  i ha estat
causa d’exclusió, per valorar i cal
fer
accions de reparació del dany
mitjançant reconeixement públic al
col·lectiu i creació d’ajuts
econòmics d’àmbit autonòmic a les
persones que han viscut aquesta
repressió i/o estigmatització social.

Secretària de Memòria
Democràtica del GOIB.
Direcció General de 
Coordinació, Relacions
amb el Parlament, Drets i
Diversitat
GOIB
Entitats Memorialistes

2021-2022
(investigació
reconeixeme
nt públic)
2023-2024
(ajuts)

102. Creació d’un espai de
memòria
històrica del col·lectiu LGTBIQ+ a
cadascuna de les illes.

Secretària de Memòria
Democràtica del GOIB
Direcció General de 
Coordinació, Relacions
amb el Parlament, Drets i
Diversitat
Ajuntaments

2021-2022

103. Accions de reconeixement i
Valoració de la tasca d’activistes
pels
drets de les persones LGTBIQ+ a
les
Illes Balears, donant suport, entre
d’altres accions, a la Gala del
Siurell i Dimoni Rosa que
organitza Ben Amics des de fa 25
anys.

Secretària de Memòria
Democràtica i Bon
Govern (GOIB)
Direcció General de 
Coordinació, Relacions
amb el Parlament, Drets i
Diversitat
Consells Insulars i
Ajuntaments
Consell LGTBI de les
Illes Balears 
Ben Amics i resta
d’entitats LGTBIQ+ de
les Illes Balears
Entitats Memorialistes

2021-2024

104. Creació d’un fons que reculli
la memòria història de les
aportacions de la població
LGTBIQ+ a la cultura, la
universitat, la ciència, etc.
promovent la seva presència i
visibilització en museus, centres
culturals, biblioteques, etc.

Secretària de Memòria
Democràtica i bon Govern
(GOIB)
Direcció General de 
Coordinació, Relacions
amb el Parlament, Drets i
Diversitat
Direcció General de
Cultura
Xarxa de museus i
biblioteques de les Illes
Balears
Consells insulars i
ajuntaments
Consell LGTBI de les
Illes Balears

2022-2024

El Consell d’LGTBI està format per representants de tots
els partits polítics amb representació parlamentària, per agents
socials, per les conselleries del GOIB amb àmbit sensibles
segons la Llei 8/2016 i pels 4 consells insulars. Totes les
persones que formen part del Consell d’LGTBI poden
participar activament i realitzar aportacions, a més de tenir
accés a tota la informació.

El II Pla Estratègic de polítiques públiques LGTBI en
matèria de diversitat sexual, familiar i de gènere del Govern de
les Illes Balears (2021-2024), és un document públic i pot ésser
consultat al següent enllaç;

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4690525&cod
uo=1426&lang=ca

Palma, 19 de maig de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
AY)

A les Preguntes RGE núm. 4258 a 4261/21, del diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a evolució de la morositat en les promocions
d'habitatge públic a Eivissa, Mallorca, Formentera i
Menorca durant el 2020.

El nombre de rebuts impagats al conjunt de les 4 illes
durant el 2020 ha estat de 4737. Això suposa el 18,85%.

Palma, 2 de juny de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AZ)

A les Preguntes RGE núm. 4364 a 4370/21, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a funcions dels directors/res dels
hospitals Son Espases, Son Llàtzer, d'Inca, de Manacor,
Mateu Orfila, Can Misses i de Formentera.

El director/a de gestió d’un hospital públic és un òrgan de
gestió que està previst a l’article 4 del Decret 63/2019, de 2
d’agost, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica del
Servei de Salut de les Illes Balears.

Tal i com diu l’article 4.3 del precitat Decret, les persones
titulars dels òrgans de gestió tenen la consideració de personal
directiu professional, d’acord amb l’article 22 de la Llei
7/2020, de 21 de juliol, reguladora el sector públic instrumental
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

D’acord amb la seva consideració de personal directiu
professional que depèn jeràrquicament d’un Gerent Territorial,
el seu àmbit d’actuació es circumscriu a la Gerència Territorial 
d’adscripció, i tenen les funcions que indica expressament
l’article 22.1 de la Llei 7/2010, a més de les que es detallen tant
al seu contracte com a la convocatòria de selecció del lloc de
feina de personal directiu, com són: responsabilitzar-se de la
gestió econòmica i pressupostària, de la contractació
administrativa i de la gestió dels recursos humans de l’hospital
al qual està adscrit el seu lloc de feina.

Palma, 18 de maig de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
BA)

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

Comissions Interdepartamentals:
• Comissió Tècnica de seguiment dels Punts de Trobada

Familiar de les Illes Balears per derivació judicial.
• Comissió Tècnica Interinsular d’Absentisme Escolar.
• Comissió d’Internet Segura Illes Balears.
• Comissió Interdisciplinària de Menors del Consell Insular

d’Eivissa.
• Comissió de Seguiment del Pacte Balear per a la Infància,

Parlament de les Illes Balears i Unicef Comitè de Balears.
• Comissió de Seguiment del Pacte Balear per a la Infància,

Consell Insular de Mallorca i Unicef Comitè de Balears.
• Comissió de Seguiment del Pacte Balear per a la Infància,

Consell Insular de Menorca i Unicef Comitè de Balears.
• Comissió de Seguiment del Pacte Balear per a la Infància,

Consell Insular d’Eivissa i Unicef Comitè de Balears.
• Comissió de Seguiment del Pacte Balear per a la Infància,

Consell Insular de Formentera i Unicef Comitè de Balears.

Comissions tècniques en matèria d’elaboració autonòmica:
• Comissió Tècnica d’Elaboració de l’avantprojecte de llei de

l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les
Illes Balears.

Consells Consultius:
• Consell d’Infància i Família de les Illes Balears (CIFIB) del

Govern de les Illes Balears.
• Observatori de la Infància de Mallorca (OIM) de l’Institut

Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). 
• Observatori Social de les Illes Balears (OSIB) de la

Universitat de les Illes Balears (UIB).

Comitè d’experts:
• Comitè Insular d’Explotació Sexual Infantil (ESI) del

Consell Insular de Mallorca.

Altres als quals ha estat convocada l’OBIA:
• Grup de treball de la Comissió de Menors Estrangers No

Acompanyats.
• Grup de treball per a l’estudi sobre la protecció, la tracta i

l’explotació sexual a les Illes Balears de l’Institut Balear de
la dona.

• Grup de treball de l’estudi d’aproximació a la prevalença de
l’explotació sexual comercial de la infància i l’adolescència
de les Illes Balears, de la Fundació Universitat Empresa de
les Illes Balears.

• Grup de treball per a l’actualització del protocol de
detecció, comunicació i actuació per alumnes transsexuals
i transgènere als centres educatius de les Illes Balears amb
el nom de Protocol d’acompanyament a l’alumnat trans* de
la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

• Grup de treball en l’elaboració del Pla d’actuació,
prevenció i maneig de la conducta suïcida de les Illes
Balears de la Conselleria de Salut i Consum.

• Grup de treball del projecte d’implantació de les Unitats
Funcionals de Coordinació Interinstitucionals de Salut,
Educació i Serveis Socials, de l’Oficina de Salut Mental de

les Illes Balears (OSMIB) de la Conselleria de Salut i
Consum.

• Grup de treball d’abordatge sobre la proliferació de cases
d’apostes amb l’Institut Europeu d’Estudis en prevenció
(IREFREA) i altres.

• Grup de treball del Pla Municipal d’Addiccions de
l’Ajuntament de Palma.

• Grup de treball de coordinació del desallotjament d’infants
al poblat de Son Riera (“Son Banya”) de l’Ajuntament de
Palma.

• Grup de treball de seguiment de la barriada de Camp Redo
(“Corea”) de l’Ajuntament de Palma.

• Grup de treball d’abordatge de l’Estació Intermodal de
Palma, Ajuntament de Palma i Consorci de Transports de
Mallorca.

L’OBIA no participa en la Comissió Tècnica, d’experts o
cap altre òrgan consultiu per a elaborar l’avantprojecte de llei
de polítiques de joventut, com no faria cap altre institució del
format de l’OIBA, com pugui ser el Defensor del Poble mateix.

Palma, 13 de maig de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 5956/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat sobre
l'aprovació del Pla de conciliació de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juny de 2021, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
acordi la compareixença urgent de la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat, per tal d'informar sobre el tema
indicat.

Així mateix, conformement amb els articles 106 i 107 del
Reglament de la cambra, acorda de tramitar-la pel procediment
d'urgència, amb motiu de l'aprovació de la Proposició no de
Llei presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos sobre el Pla
urgent de conciliació familiar i laboral aprovat a la comissió de
dia 11 de juny, i la constitució, per part del Govern, de la Mesa
de conciliació de les Illes Balears per a l'elaboració del Pla; i en
relació amb la data d'aprovació del Pla que no ha tengut efecte.

Palma, a 30 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 5997/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Salut i Consum sobre la situació del macro
brot de COVID-19 que afecta un gran nombre d'estudiants
provinents de la península.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juny de 2021, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença
urgent de la consellera de Salut i Consum, per tal d'informar
sobre el tema indicat.

Així mateix, conformement amb els articles 106 i 107 del
Reglament de la cambra, acorda de tramitar-la pel procediment
d'urgència, ateses la gran preocupació social i la transcendència
mediàtica del macro brot.

Palma, a 30 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 5999/21, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
presidenta del Govern davant el Ple, sobre el macro brot de
COVID-19 produït a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juny de 2021, conformement amb l'article 193 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
sol·licita que la Mesa i/o la Junta de Portaveus acordin la
compareixença esmentada a l'enunciat, davant el Ple de la
cambra, i acorda de sotmetre-la a la consideració de la Junta de
Portaveus.

Així mateix, conformement amb els articles 106 i 107 del
Reglament de la cambra, acorda de tramitar-la pel procediment
d'urgència, ateses l'alarma social generada pel macro brot de
contagis i les conseqüències que se'n poden derivar per al
turisme de les Illes Balears.

La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia, n'adopta
acord negatiu, per la qual cosa l'escrit esmentat queda sense
efecte.

Palma, a 30 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 6001/21, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Salut i Consum, davant la Comissió de Salut,
sobre el brot de COVID-19 entre estudiants provinents de
la península de viatge a Mallorca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juny de 2021, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la consellera de Salut,
davant la Comissió de Salut sobre el tema indicat, atesa la
rellevància  i l'actualitat de l'assumpte en el marc de la situació
de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears en aquest
moment. 

Així mateix, conformement amb els articles 106 i 107 del
Reglament de la cambra, acorda de tramitar-la pel procediment
d'urgència, ateses la rellevància i l'actualitat de l'assumpte en el
marc de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears en aquest
moment.

Palma, a 30 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 6029/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent de la presidenta del Govern davant
el Ple, sobre els protocols sanitaris i les actuacions dutes a
terme amb els estudiants contagiats amb la COVID-19
durant la seva estada a Mallorca amb motiu del viatge de
fi de curs.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juny de 2021, conformement amb l'article 193 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
sol·licita que la Junta de Portaveus acordi la compareixença
esmentada a l'enunciat, davant el Ple de la cambra, i acorda de
sotmetre-la a la consideració de la Junta de Portaveus. 

Així mateix, conformement amb els articles 106 i 107 del
Reglament de la cambra, acorda de tramitar-la pel procediment
d'urgència, ateses l'alarma social provocada en tot el territori
espanyol a conseqüència del gran nombre de contagiats
procedent d'arreu d'Espanya i les conseqüències que se'n poden
derivar per al turisme de les Illes Balears.

La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia, n'adopta
acord negatiu, per la qual cosa l'escrit esmentat queda sense
efecte.

Palma, a 30 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm.

1558/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juny de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5945/21,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i accepta la retirada de
la sol·licitud de compareixença esmentada, del director general
de la gerència d'Atenció d'Urgències 061 sobre el funcionament
de la base operativa del 061 a Formentera.

Palma, a 30 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Sol·licitud de període extraordinari de sessions fins al

proper 23 de juliol de 2021 per tal de procedir a la
constitució de la ponència, elaboració de l'informe i
aprovació del dictamen, si n'és el cas, del Projecte de llei
RGE núm. 3970/21; i sol·licitud de convocatòria de la
Diputació Permanent (escrit RGE núm. 6002/21). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juny de 2021, conformement amb l’establert als articles
71.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit
esmentat, presentat per 13 diputats i diputades de la cambra,
adscrits als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-
Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt,
mitjançant el qual se sol·licita l'habilitació d'un període
extraordinari de sessions, fins al proper 23 de juliol de 2021,
per tal de procedir a la constitució de la ponència, elaboració
de l'informe i aprovació del dictamen, si n'és el cas, del
Projecte de llei RGE núm. 3970/21, de mesures extraordinàries
i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de
finançar amb fons europeus en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència (derivat del Decret llei 3/2021); i la
convocatòria d'una Diputació Permanent amb l'ordre del dia
següent:

Punt únic. Sol·licitud de sessions extraordinàries per tal de
procedir a la constitució de la ponència, elaboració de
l'informe i aprovació del dictamen, si n'és el cas, del
Projecte de llei RGE núm. 3970/21.

Així mateix, la Mesa acorda d'informar la Junta de
Portaveus de la convocatòria de la Diputació Permanent que
n'ha de resoldre.

Palma, a 30 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Sol·licitud de sessió extraordinària de la Comissió de

Salut per tal de dur-hi a terme la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 6001/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juny de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6028/21,
presentat pel Govern de les Illes Balears, i, conformement amb
l'establert als articles 71.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, acorda de convocar
sessió extraordinària de la Comissió de Salut per al proper dia
6 de juliol de 2021, per tal de dur-hi a terme la compareixença
de la consellera de Salut i Consum sobre el brot de COVID-19
entre estudiants provinents de la península de viatge a
Mallorca.

Igualment, la Mesa acorda d'habilitar l'esmentat dia 6 de
juliol de 2021 per tal que es pugui procedir a la compareixença
de què es tracta.

Palma, a 30 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Sol·licitud de convocatòria de la Diputació Permanent

en relació amb l'escrit RGE núm. 5999/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juny de 2021, conformement amb l’establert als articles
71.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 6000/21, presentat per 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la
convocatòria d'una Diputació Permanent amb l'ordre del dia
següent:

Punt únic. Sol·licitud de sessió plenària extraordinària per
tal de procedir a la compareixença urgent de la presidenta
del Govern davant el Ple, sobre el macro brot de COVID-
19 produït a les Illes Balears, sol·licitada amb l'escrit
5999/21).

Atès que la Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia, ha
adoptat acord negatiu respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 5999/21, aquest escrit queda sense
efecte.

Palma, a 30 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

E)
Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb

l'escrit RGE núm. 6002/21. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 30 de juny de 2021, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambra- de
la convocatòria de la Diputació Permanent que ha de resoldre
la sol·licitud de període extraordinari sol·licitada amb l'escrit
esmentat a l'enunciat, per al proper dia 7 de juliol de 2021, a les
10.00 hores, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració de
sessions extraordinàries per tal de procedir a la constitució
de la ponència, l'elaboració de l'informe i l'aprovació del
dictamen, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE núm.
3970/21, sol·licitada pels Grups Parlamentaris Popular,
Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les
Illes Balears i Mixt.

Palma, a 30 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda

de les persones físiques i de patrimoni, si escau, de l'any
2020 del diputat Gabriel Company i Bauzá i de les
diputades Joana Aina Campomar i Orell i Cristina Mayor
i Abad.

En compliment de l'article 21del Reglament del Parlament
de les Illes Balears i de les Regles per a l’aplicació de l’article
21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears pel que fa
a la publicitat de les declaracions que han de presentar els
diputats i les diputades, un cop rebuda la conformitat de la
Mesa de la cambra, en sessió de dia 23 de juny de 2021, es
procedeix a la publicació de la declaració tributària relativa a
l’impost sobre la renda de les persones físiques i a l'impost
sobre patrimoni, si escau, corresponent a 2020 del diputat i de
les diputades següents:

Gabriel Company i Bauzá
Joana Aina Campomar i Orell
Cristina Mayor i Abad

Palma, a 30 de juny de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 5961/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, i ens instrumentals que en depenen, si n'és el cas, que s'han negat a vacunar-se contra la COVID-19 a data 23 de juny de 2021.
	RGE núm. 5962/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de la Conselleria d'Hisenda i relacions Exteriors, i ens instrumentals que en depenen, si n'és el cas, que s'han negat a vacunar-se contra la COVID-19 a data 23 de juny de 2021.
	RGE núm. 5963/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, i ens instrumentals que en depenen, si n'és el cas, que s'han negat a vacunar-se contra la COVID-19 a data 23 de juny de 2021.
	RGE núm. 5964/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, i ens instrumentals que en depenen, si n'és el cas, que s'han negat a vacunar-se contra la COVID-19 a data 23 de juny de 2021.
	RGE núm. 5965/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, i ens instrumentals que en depenen, si n'és el cas, que s'han negat a vacunar-se contra la COVID-19 a data 23 de juny de 2021.
	RGE núm. 5966/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, i ens instrumentals que en depenen, si n'és el cas, que s'han negat a vacunar-se contra la COVID-19 a data 23 de juny de 2021.
	RGE núm. 5967/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, i ens instrumentals que en depenen, si n'és el cas, que s'han negat a vacunar-se contra la COVID-19 a data 23 de juny de 2021.
	RGE núm. 5968/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de la Conselleria de Salut i Consum, i ens instrumentals que en depenen, si n'és el cas, que s'han negat a vacunar-se contra la COVID-19 a data 23 de juny de 2021.
	RGE núm. 5969/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i memòria Democràtica, i ens instrumentals que en depenen, si n'és el cas, que s'han negat a vacunar-se contra la COVID-19 a data 23 de juny de 2021.
	RGE núm. 5970/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de Presidència, i ens instrumentals que en depenen, si n'és el cas, que s'han negat a vacunar-se contra la COVID-19 a data 23 de juny de 2021.
	RGE núm. 5985/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre d'alumnes matriculats a sisè de primària en centres públics.
	RGE núm. 5986/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre d'alumnes matriculats a sisè de primària en centres concertats.
	RGE núm. 5987/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre d'alumnes de famílies d'origen extracomunitari matriculats a sisè de primària en centres públics.
	RGE núm. 5988/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre d'alumnes de famílies d'origen extracomunitari matriculats a sisè de primària en centres concertats.
	RGE núm. 5989/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials matriculats a sisè de primària en centres públics.
	RGE núm. 5990/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials matriculats a sisè de primària en centres concertats.
	RGE núm. 5991/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de projectes presentats a convocatòries de manifestació d'interès en els quals participa la CAIB en el marc del Pla estatal de recuperació, transformació i resiliència.
	RGE núm. 5992/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de PERTE respecte dels quals la CAIB o qualsevol dels seus organismes dependents s'ha acreditat com a entitat interessada.
	RGE núm. 5995/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a macro brot COVID-19 viatges d'estudis (1).
	RGE núm. 5996/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a macro brot COVID-19 viatges d'estudis (2).
	RGE núm. 5998/21, de la diputada catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a reducció de la compensació per al transport de mercaderies de la indústria manufacturera tradicional a la convocatòria de 2020.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 5925/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a impuls i mesures per avançar en l'estabilitat i l'atenció que les entitats donen a les persones en risc social, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment d'urgència).
	RGE núm. 5946/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a planta de biogàs a Menorca, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 5955/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a comissions bancàries, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
	RGE núm. 5984/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a diagnòstic de la situació del voluntariat a les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència).

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 2404/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés a ABAQUA corresponent al cànon de sanejament en el municipi de Santa Eulària del Riu durant l'any 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 2405/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés a ABAQUA corresponent al cànon de sanejament en el municipi de Sant Josep de Sa Talaia durant l'any 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 2406/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés a ABAQUA corresponent al cànon de sanejament en el municipi de Sant Antoni de Portmany durant l'any 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 2407/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés a ABAQUA corresponent al cànon de sanejament en el municipi de Sant Joan de Labritja durant l'any 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 2426/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a requisits per a la venda de llet crua.
	A la Pregunta RGE núm. 2690/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a actuacions dutes a terme per l'ib-salut des de l'inici de la pandèmia de la COVID-19 per garantir l'accés a la interrupció voluntària de l'embaràs a Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 2817/21, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a procediment d'infracció tramitada per la Comissió Europea.
	A les Preguntes RGE núm. 2903 a 2906/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a punts de recàrrega de vehicles elèctrics (1 a 4).
	A la Pregunta RGE núm. 2912/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total no executat del pressupost de la Direcció General de Turisme de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 2929/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a segones dosis de les vacunes contra la COVID-19 administrades des del 27 de desembre de 2020 al 24 de març de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 3722/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de promocions d'habitatge públic que no disposen d'aparcaments.
	A la Pregunta RGE núm. 3723/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de promocions d'habitatge públic exonerades del compliment de l'estàndard d'aparcament per habitatge previst al pla urbanístic.
	A la Pregunta RGE núm. 3783/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ajudes i subvencions a la Comissió Islàmica d'Espanya (CIE).
	A la Pregunta RGE núm. 3787/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a obertura i disponibilitat dels nous edificis del centre socioeducatiu per a menors residents als Quatre Pins, Es Pinaret.
	A la Pregunta RGE núm. 3790/21, de la diputada catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- proposta per les Illes Balears, relativa a documentació necessària per ser vacunat a la nostra comunitat autònoma.
	A la Pregunta RGE núm. 3810/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a gestions dutes a terme per a la compra de vacunes contra la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 3813/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de peticions d'informe d'acord amb l'article 7 del Decret llei 2/2020 que han tengut entrada a la Conselleria de Turisme.
	A la Pregunta RGE núm. 3814/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a quantia dels projectes que han donat lloc a la petició d'informe d'acord amb l'article 7 del Decret llei 2/2020 que han tengut entrada a la Conselleria de Turisme.
	A la Pregunta RGE núm. 3815/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a data de presentació de les peticions d'informe d'acord amb l'article 7 del Decret llei 2/2020 que han tengut entrada a la Conselleria de Turisme.
	A la Pregunta RGE núm. 3825/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- proposta per les Illes Balears, relativa a valoració sobre l'amonestació de la contracta de Dalton a un treballador d'informatius d'IB3 Televisió.
	A la Pregunta RGE núm. 3832/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a avantprojecte de llei de joventut de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 3870/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució de les obres en el centre socioeducatiu Es Pinaret.
	A la Pregunta RGE núm. 3871/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a centre socioeducatiu Es Fusteret.
	A la Pregunta RGE núm. 3888/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dades de vacunació COVID-19 des del primer dia de vacunació fins al 12 d'abril.
	A la Pregunta RGE núm. 3894/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a criteri de vacunació del col·lectiu de policies locals.
	A la Pregunta RGE núm. 3945/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a estudis per detectar la presència de microalgues del gènere Ostreopsis a les nostres costes.
	A les Preguntes RGE núm. 3946 a 3960/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a vacunació contra la COVID de la presidenta i de tots els consellers i conselleres del Govern de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 4004 a 4006/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a segell per al producte local de Balears, a Pla de promoció de producte local i a Mesa sectorial de producte local i sobirania alimentària.
	A la Pregunta RGE núm. 4029/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Plataforma d'interrelació del voluntariat de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 4030/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Observatori del voluntariat de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 4031/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incompliment de terminis i actuacions que estableix la Llei 11/2019, del voluntariat de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 4032/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reconeixement de competències del voluntariat de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 4033/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a premis al reconeixement del voluntariat de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 4034/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estructura orgànica i àmbit organitzatiu dels programes de participació i voluntariat de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 4035/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estudi de qualitat sobre el  voluntariat de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 4040/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració del Govern sobre la possible autorització a les policies locals de l'ús de pistoles Taser.
	A la Pregunta RGE núm. 4119/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pacients usuaris que s'han acollit al Decret de garanties dels terminis màxims de resposta a l'atenció sanitària programada i no urgent del Servei de Salut durant la pandèmia de COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 4124/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòria, resolucions i adjudicacions del procediment de concurs de trasllat per al personal de la CAIB.
	A la Pregunta RGE núm. 4130/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament reglamentari de l'article 82 bis de la Llei de funció pública.
	A la Pregunta RGE núm. 4132/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Pla de conciliació de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 4166/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis previstos a la reserva marina de l'illa de l'Aire a Menorca i a la reserva marina Punta de Sa Creu de Formentera.
	A les Preguntes RGE núm. 4169 a 4172/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a compliment de la PNL de pacte per a la promoció del producte local.
	A la Pregunta RGE núm. 4200/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de propietats del Govern balear i dels seus ens a l'illa d'Eivissa.
	A la Pregunta RGE núm. 4201/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a actualització de la informació de la web del Govern sobre les finques públiques, àrees recreatives, refugis, etc., de la seva propietat.
	A la Pregunta RGE núm. 4202/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a tasques de manteniment a la finca pública de Can Cosmi d'Eivissa.
	A la Pregunta RGE núm. 4212/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a vacunació dels residents britànics.
	A la Pregunta RGE núm. 4220/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ús del logotip d'IB3 per part dels treballadors dels serveis informatius gestionats per les empreses concessionàries de productes externalitzats de l'EPRTVIB.
	A la Pregunta RGE núm. 4222/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a estudi per analitzar i decidir la internalització o no dels serveis informatius d'IB3.
	A la Pregunta RGE núm. 4223/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a compliment del termini per decidir la internalització d'IB3.
	A les Preguntes RGE núm. 4249 a 4252/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de les PNL 8360/20 (I i II) i 5603/20 (I i II).
	A les Preguntes RGE núm. 4258 a 4261/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de la morositat en les promocions d'habitatge públic a Eivissa, Mallorca, Formentera i Menorca durant el 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 4364 a 4370/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a funcions dels directors/res dels hospitals Son Espases, Son Llàtzer, d'Inca, de Manacor, Mateu Orfila, Can Misses i de Formentera.
	A les Preguntes RGE núm. 4378/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a participació i presència de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) en els diferents òrgans institucionals de les Illes Balears.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 5956/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat sobre l'aprovació del Pla de conciliació de les Illes Balears.
	RGE núm. 5997/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum sobre la situació del macro brot de COVID-19 que afecta un gran nombre d'estudiants provinents de la península.
	RGE núm. 5999/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la presidenta del Govern davant el Ple, sobre el macro brot de COVID-19 produït a les Illes Balears.
	RGE núm. 6001/21, del Govern de les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, davant la Comissió de Salut, sobre el brot de COVID-19 entre estudiants provinents de la península de viatge a Mallorca.
	RGE núm. 6029/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la presidenta del Govern davant el Ple, sobre els protocols sanitaris i les actuacions dutes a terme amb els estudiants contagiats amb la COVID-19 durant la seva estada a Mallorca amb motiu del viatge de fi de curs.

	3.17. INFORMACIÓ
	Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 1558/21.
	Sol·licitud de període extraordinari de sessions fins al proper 23 de juliol de 2021 per tal de procedir a la constitució de la ponència, elaboració de l'informe i aprovació del dictamen, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE núm. 3970/21; i sol·licitud de convocatòria de la Diputació Permanent (escrit RGE núm. 6002/21).
	Sol·licitud de sessió extraordinària de la Comissió de Salut per tal de dur-hi a terme la sol·licitud de compareixença RGE núm. 6001/21.
	Sol·licitud de convocatòria de la Diputació Permanent en relació amb l'escrit RGE núm. 5999/21.
	Convocatòria de Diputació Permanent en relació amb l'escrit RGE núm. 6002/21.



	4. INFORMACIONS
	Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda de les persones físiques i de patrimoni, si escau, de l'any 2020 del diputat Gabriel Company i Bauzá i de les diputades Joana Aina Campomar i Orell i Cristina Mayor i Abad.


