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B) RGE núm. 6077/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la presidenta del Govern
davant el Ple sobre la gestió duta a terme en relació amb el macro brot de COVID-19 a les Illes Balears i les conseqüències de la
resolució Judicial del Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Palma. 6262

C) RGE núm. 6082/21, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre la resolució judicial relativa al brot de
COVID-19 entre estudiants provinents de la península de viatge a Mallorca. 6263

3.17. INFORMACIÓ

A) Sol·licitud de sessió extraordinària de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per tal de dur-hi a terme la sol·licitud
de compareixença RGE núm. 6082/21. 6263

B) Sol·licitud de convocatòria de la Diputació Permanent en relació amb l'escrit RGE núm. 6077/21. 6263

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 dels diputats
Vicenç Thomas i Mulet i Pablo Jesús Jiménez i Fernández. 6263

B) Assistències dels diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears al Ple i a les comissions corresponent al quart període
de sessions de la X legislatura. 6264

C) Acord de la Mesa del Parlament en relació amb la composició de les meses de contractació en els expedients tramitats pel
Parlament de les Illes Balears. 6264
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1. DIPUTACIÓ PERMANENT 
DEL PARLAMENT

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
No-acord de convocatòria de sessió plenària

extraordinària (escrit RGE núm. 5827/21).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 de juny de 2021, rebutjà, per 7 vots a favor,
10 en contra i 1 abstenció, la convocatòria d'una sessió plenària
extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular, per dur a terme la compareixença urgent
de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat sobre
els informes tramesos per l'Advocacia de la comunitat
autònoma al Tribunal Suprem en relació amb la resolució que
deixa sense efecte diverses mesures restrictives imposades en
aquesta comunitat autònoma (RGE núm. 5825/21).

Palma, a 6 de juliol 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 7 de juliol de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 7 de juliol de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 6003/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mitjans de la
Direcció General d'Emergències i Interior per al control de
les normes COVID.

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.

Amb quins mitjans ordinaris i extraordinaris compta la
Direcció General d'Emergències i Interior per al control i
seguiment de les normes COVID-19 en els diferents municipis
de les Illes Balears? S'han afegit nous mitjans addicionals a
partir de l'1 de juny per a l'esmentat control?

Palma, a 28 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

B)
RGE núm. 6004/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a consells de
coordinació de policies locals en els anys 2020 i 2021.

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

Quants consells de coordinació de les policies locals ha
convocat el Govern durant els anys 2020 i 2021?

Palma, a 28 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

C)
RGE núm. 6008/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa
"Balears bons de comerç".

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.

Resultaria possible obtenir informació sobre els criteris
utilitzats per determinar quins comerços poden adherir-se al
programa de bons desenvolupat per la Conselleria de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica?

Palma, a 28 de juny de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

D)
RGE núm. 6009/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pesca
d'arrossegament a les Illes Balears. Reunió en què han
participat la consellera Sra. de la Concha i el ministre Sr.
Planas.

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 reunió mantinguda, quina disposició a la
col·laboració ha trobat aquesta conselleria per part del ministeri
sobre les seves peticions de tractament especial per a la pesca
d'arrossegament a la zona GSA5?

Palma, a 28 de juny de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf#page=77
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf#page=76
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E)
RGE núm. 6011/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a menors
residents a les Illes Balears, menors de 16 anys que han
estat infectats pel macro brot de COVID-19 que ha afectat
recentment diferents viatges d'estudis amb destí a les Illes
Balears.

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

Quin és el nombre de menors residents a les Illes Balears,
menors de 16 anys que han estat infectats pel macro brot de
COVID-19 que ha afectat recentment diferents viatges d'estudis
amb destí a les Illes Balears?

Palma, a 28 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

F)
RGE núm. 6012/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a menors
residents a les Illes Balears, menors de 18 anys que han
estat infectats pel macro brot de COVID-19 que ha afectat
recentment diferents viatges d'estudis amb destí a les Illes
Balears.

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

Quin és el nombre de menors residents a les Illes Balears,
menors de 18 anys que han estat infectats pel macro brot de
COVID-19 que ha afectat recentment diferents viatges d'estudis
amb destí a les Illes Balears?

Palma, a 28 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

G)
RGE núm. 6013/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a menors
no residents a les Illes Balears, menors de 16 anys que han
estat infectats pel macro brot de COVID-19 que ha afectat
recentment diferents viatges d'estudis amb destí a les Illes
Balears.

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

Quin és el nombre de menors no residents a les Illes
Balears, menors de 16 anys, que han estat infectats pel macro
brot de COVID-19 que ha afectat recentment diferents viatges
d'estudis amb destí a les Illes Balears?

Palma, a 28 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

H)
RGE núm. 6014/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a menors
no residents a les Illes Balears, menors de 18 anys que han
estat infectats pel macro brot de COVID-19 que ha afectat
recentment diferents viatges d'estudis amb destí a les Illes
Balears.

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

Quin és el nombre de menors no residents a les Illes
Balears, menors de 18 anys que han estat infectats pel macro
brot de COVID-19 que ha afectat recentment diferents viatges
d'estudis amb destí a les Illes Balears?

Palma, a 28 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

I)
RGE núm. 6015/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a menors
residents a les Illes Balears, menors de 16 anys que estan en
quarantena a causa del macro brot de COVID-19 que ha
afectat recentment diferents viatges d'estudis amb destí a
les Illes Balears.

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

Quin és el nombre de menors residents a les Illes Balears,
menors de 16 anys que han estat en quarantena pel macro brot
de COVID-19 que ha afectat recentment diferents viatges
d'estudis amb destí a les Illes Balears?

Palma, a 28 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

J)
RGE núm. 6016/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a menors
residents a les Illes Balears, menors de 18 anys que estan en
quarantena a causa del macro brot de COVID-19 que ha
afectat recentment diferents viatges d'estudis amb destí a
les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el nombre de menors residents a les Illes Balears,
menors de 18 anys que han estat en quarantena pel macro brot
de COVID-19 que ha afectat recentment diferents viatges
d'estudis amb destí a les Illes Balears?

Palma, a 28 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

K)
RGE núm. 6017/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a menors
no residents a les Illes Balears, menors de 16 anys que estan
en quarantena a causa del macro brot de COVID-19 que ha
afectat recentment diferents viatges d'estudis amb destí a
les Illes Balears.

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

Quin és el nombre de menors no residents a les Illes
Balears, menors de 16 anys que han estat en quarantena pel
macro brot de COVID-19 que ha afectat recentment diferents
viatges d'estudis amb destí a les Illes Balears?

Palma, a 28 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

L)
RGE núm. 6018/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a menors
no residents a les Illes Balears, menors de 18 anys que estan
en quarantena a causa del macro brot de COVID-19 que ha
afectat recentment diferents viatges d'estudis amb destí a
les Illes Balears.

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

Quin és el nombre de menors no residents a les Illes
Balears, menors de 18 anys que han estat en quarantena pel
macro brot de COVID-19 que ha afectat recentment diferents
viatges d'estudis amb destí a les Illes Balears?

Palma, a 28 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

M)
RGE núm. 6019/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
protocol d'actuacions que s'ha seguit per fer front al macro
brot de COVID-19 que ha afectat recentment diferents
viatges d'estudis amb destí a les Illes Balears.

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

Quin és el protocol d'actuacions que s'ha seguit per fer front
al macro brot de COVID-19 que ha afectat recentment diferents
viatges d'estudis amb destí a les Illes Balears?

Palma, a 28 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

N)
RGE núm. 6020/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informació a pares i mares i/o tutors legals dels menors
afectats pel macro brot de COVID-19 que ha afectat
diversos viatges d'estudis a les Illes Balears.

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

En relació amb el protocol d'actuacions que s'ha seguit per
fer front al macro brot de COVID-19 que ha afectat recentment
diferents viatges d'estudis amb destí a les Illes Balears, s'ha
informat en tot moment els pares i les mares i/o tutors legals
dels menors afectats?

Palma, a 28 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

O)
RGE núm. 6021/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a durada
de la quarantena dels menors afectats pel macro brot de
COVID-19 que ha afectat diversos viatges d'estudis a les
Illes Balears.

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

En relació amb el protocol d'actuacions que s'ha seguit per
fer front al macro brot de COVID-19 que ha afectat recentment
diferents viatges d'estudis amb destí a les Illes Balears, quina
durada de l'estada en quarantena s'ha establert per als afectats?
Quin ha estat el criteri sanitari que s'ha seguit per determinar
aquesta durada?



6250 BOPIB núm. 109 -  9 de juliol de 2021

Palma, a 28 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

P)
RGE núm. 6022/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conselleria o ens encarregat de posar-se en contacte amb els
menors afectats pel macro brot de COVID així com amb els
seus familiars i tutors.

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

En relació amb el protocol d'actuacions que s'ha seguit per
fer front al macro brot de COVID-19 que ha afectat recentment
diferents viatges d'estudis amb destí a les Illes Balears, quina ha
estat la conselleria o l'ens encarregat de posar-se en contacte
tant amb els menors afectats com amb els seus pares i mares i
tutors legals?

Palma, a 28 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Q)
RGE núm. 6023/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
condicions de confinament dels menors afectats pel macro
brot de COVID que ha afectat diversos viatges d'estudis a
les Illes Balears.

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

En quines condicions de confinament estan els menors
afectats per la quarantena com a conseqüència del macro brot
de COVID que ha afectat diversos viatges d'estudis amb destí
a les Illes Balears recentment?

Palma, a 28 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

R)
RGE núm. 6024/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ingressos hospitalaris de menors com a conseqüència del
macro brot de COVID que ha afectat diversos viatges
d'estudis amb destí a les Illes Balears.

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

Quants d'ingressos hospitalaris de menors s'han produït com
a conseqüència del macro brot de COVID que ha afectat
recentment diversos viatges d'estudis amb destí a les Illes
Balears?

Palma, a 28 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

S)
RGE núm. 6025/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides
de menors que estaven confinats com a conseqüència del
macro brot de COVID que ha afectat diversos viatges
d'estudis a les Illes Balears.

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

Quantes fugides de menors que estaven confinats com a
conseqüència del macro brot de COVID que ha afectat,
recentment, diversos viatges d'estudis a les Illes Balears, s'han
produït fins a dia d'avui?

Palma, a 28 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

T)
RGE núm. 6026/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vaccinació contra la COVID-19 dels alts càrrecs del Govern
(1).

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

Al portal de transparència del COIB, amb informació
actualitzada de data 25/06/21, es detalla el següent:

Nom: Marí Ribas, Josep. 
Grup d'edat 
Data de naixement 
Pendent de cita. COVID el mes de gener.

En la primera columna envers la primera dosi consta:
"pendent, de cita COVID el mes de gener". Se sol·licita
especificació i detall del que suposa per a aquest perfil la
descripció de "pendent de cita COVID el mes de gener".

Palma, a 28 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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U)
RGE núm. 6027/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vaccinació contra la COVID-19 dels alts càrrecs del Govern
(2).

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

Al portal de transparència del COIB, amb informació
actualitzada de data 25/06/21, es detalla el següent:

Nom: Ramis Otazua, Francisco Javier. 
Grup d'edat 
Data de naixement 
Pendent de cita. COVID el mes de gener.

En la primera columna envers la primera dosi consta:
"pendent, de cita COVID el mes de gener". Se sol·licita
especificació i detall del que suposa per a aquest perfil la
descripció de "pendent de cita COVID el mes de gener".

Palma, a 28 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

V)
RGE núm. 6030/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a discriminació lingüística a la botiga H&M.

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

Té el Govern constància d'una discriminació lingüística a la
botiga H&M de la Plaça de les Tortugues de Palma? En cas
afirmatiu, quines actuacions ha adoptat el Govern davant
aquesta discriminació?

Palma, a 29 de juny de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

W)
RGE núm. 6032/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuació de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència
(OBIA) en relació amb els menors afectats pel macro brot
de COVID a les Illes Balears (1).

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

L'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) és
l'òrgan que vetlla per la defensa i la promoció dels drets dels

menors que es trobin dins el territori de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

Quin ha estat el seguiment de l'OBIA dels menors no
residents a Balears en quarantena a l'hotel Bellver?

Palma, a 29 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

X)
RGE núm. 6033/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuació de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència
(OBIA) en relació amb els menors afectats pel macro brot
de COVID a les Illes Balears (2).

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

L'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) és
l'òrgan que vetlla per la defensa i la promoció dels drets dels
menors que es trobin dins el territori de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

S'ha vetllat pels drets dels joves menors que segons el
Govern de les Illes Balears i per raons sanitàries han estat
retinguts i confinats a Balears?

Palma, a 29 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Y)
RGE núm. 6034/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuació de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència
(OBIA) en relació amb els menors afectats pel macro brot
de COVID a les Illes Balears (3).

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

L'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) és
l'òrgan que vetlla per la defensa i la promoció dels drets dels
menors que es trobin dins el territori de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

S'ha personat personal de l'OBIA a les instal·lacions de
l'hotel Bellver per oferir ajuda o assessorament tant als menors
com a familiars desplaçats? En cas afirmatiu, en quina data es
varen personar? I en què ha consistit l'ajuda oferta?

Palma, a 29 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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Z)
RGE núm. 6035/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuació de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència
(OBIA) en relació amb els menors afectats pel macro brot
de COVID a les Illes Balears (4).

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

L'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) és
l'òrgan que vetlla per la defensa i la promoció dels drets dels
menors que es trobin dins el territori de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

S'ha personat personal de l'OBIA a Son Espases per
interessar-se pels dotze joves que hi estan ingressats? En cas
afirmatiu, en quina data es varen personar?

Palma, a 29 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AA)
RGE núm. 6036/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuació de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència
(OBIA) en relació amb els menors afectats pel macro brot
de COVID a les Illes Balears (5).

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

L'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) és
l'òrgan que vetlla per la defensa i la promoció dels drets dels
menors que es trobin dins el territori de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

Ja que el director de l'OBIA va ser cessat la setmana
passada per la consellera Fina Santiago, qui ha estat el
responsable de la supervisió dels drets dels menors?

Palma, a 29 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AB)
RGE núm. 6039/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informació a les famílies de la resolució de l'autoritat
sanitària de les Illes Balears que acorda el trasllat a l'hotel
Bellver per ser confinats.

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

En quines dates es va fer el contacte amb les famílies per
informar-les de les resolucions de l'autoritat sanitària que
acorden el trasllat a l'hotel Bellver dels menors no residents que
havien estat en contacte amb infectats de COVID-19?

Palma, a 29 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AC)
RGE núm. 6040/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a menors
no residents que han estat contacte estret amb un infectat
pel macro brot de COVID-19 produït a les Illes Balears
recentment.

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

Quin és el nombre de menors no residents que han estat
contacte estret amb un infectat pel macro brot de COVID-19
produït a les Illes Balears recentment?

Palma, a 29 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AD)
RGE núm. 6041/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de les PCR practicades als menors no residents i als
residents amb motiu del macro brot de COVID-19 produït
a les Illes Balears recentment.

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

Quin és el nombre i la data de les PCR practicades als
menors no residents i als residents amb motiu del macro brot de
COVID-19 produït a les Illes Balears recentment?

Palma, a 29 de juny de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AE)
RGE núm. 6062/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures i actuacions del Govern per donar compliment a
l'aprovació de la PNL RGE núm. 10843/20, relativa a la
malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i 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.
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A la comissió s'acordà que "el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern, a través de la Conselleria de Salut i Consum,
que tingui en consideració les especials conseqüències de la
COVID-19 en els pacients MPOC i adopti les mesures
oportunes i específiques per a aquests pacients, a més de dur a
terme actuacions encaminades a la visualització de la malaltia
i la sensibilització i la informació de la ciutadania".

Per tot l'exposat, quines mesures i actuacions s'han duit a
terme des de l'aprovació i la publicació de la resolució derivada
de la PNL RGE núm. 10843/20?

Pregam detall en la resposta i concreció pel que fa a les
dates d'inici i posada en marxa de les mesures, en tot cas, duites
a terme.

Palma, a 30 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AF)
RGE núm. 6064/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
proposta de resolució relativa al parc tecnològic Parc Bit a
Eivissa, aprovada el dia 27/10/2020 en sessió plenària.

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

En data 27/10/2020, en sessió plenària amb motiu del debat
de política general sobre l'acció política i de govern del Govern
de les Illes Balears, s'aprovà, entre d'altres: "El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar
el parc tecnològic Parc Bit a Eivissa per a l'atracció i retenció
d'empreses de contingut tecnològic".

Per tot l'exposat, quines mesures i/o actuacions s'han duit a
terme des de l'aprovació d'aquesta resolució per donar
compliment a allò acordat?

Pregam detall de les actuacions i/o mesures duites a terme
o previstes per ser realitzades. Igualment sol·licitam que es
detalli el calendari/dates.

Palma, a 30 de juny de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

AG)
RGE núm. 6066/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a seguiment
efectiu de les sol·licituds i concessions vinculades al Pla
Moves III.

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.

Pot indicar-nos la conselleria la forma adequada per
realitzar un seguiment efectiu de la quantitat de sol·licituds i
concessions vinculades al Pla Moves III de suport a la mobilitat
elèctrica al llarg dels diversos trams prefixats per al seu
desplegament efectiu?

Palma, a 30 de juny de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

AH)
RGE núm. 6067/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a Juntes de
Seguretat celebrades en els mesos de maig i juny de 2021.

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

Quantes Juntes de Seguretat s'han celebrat als diferents
municipis de les Illes Balears durant els mesos de maig i juny
de 2021, en els quals hagi participat algun membre del Govern
o alt càrrec per poder preveure i aplicar les actuacions adients
de seguretat pel que fa al control i compliment de les mesures
contra la COVID-19? Feis-ne una relació de les reunions tot
indicant la data en què va tenir lloc, el municipi on es va
celebrar i els càrrecs que hi participaren.

Palma, a 30 de juny de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AI)
RGE núm. 6072/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a freqüències
de les travessies comercials en direcció al port de Ciutadella
(del 21 al 27 de juny).

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

Ha existit durant la setmana del 21 al 27 de juny un
increment en les freqüències de les travessies comercials en
direcció al port de Ciutadella des de Mallorca?

Palma, a 30 de juny de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

AJ)
RGE núm. 6073/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
exclusió dels facultatius residents de la percepció del
complement COVID-19.

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

Quines són les raons per les quals el Govern ha exclòs els
facultatius residents de la percepció del complement COVID-
19?

Palma, a 30 de juny de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AK)
RGE núm. 6083/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tramesa i presentació en el Parlament de les Illes Balears de
l'Informe de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència
(OBIA) any 2020.

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

L'informe de l'Oficina Balear de la Infància i Adolescència
(OBIA) de 2020 ja ha complert el tràmit referent a la tramesa
al Consell de Govern (data 21 de juny de 2021), ara ha de ser
tramès al Parlament per conèixer-ne el contingut. Per això,
sol·licitem que com més aviat millor se'ns doni resposta a
aquesta qüestió: en quina data està prevista la
tramesa/presentació en el Parlament de les Illes Balears de
l'Informe de l'Oficina Balear de la Infància i Adolescència
(OBIA) de 2020?

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

AL)
RGE núm. 6088/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les
Illes Balears. Propostes, suggeriments i recomanacions
2020.

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

Entre les funcions del Defensor dels Usuaris del Sistema
Sanitari Públic de les Illes Balears hi ha la de realitzar
propostes, suggeriments i recomanacions. És per això que ens
interessa saber:

Quines propostes, suggeriments i recomanacions ha
formulat durant l'any 2020? Es prega informació detallada en
la resposta pel que fa a cada una de les tres qüestions
plantejades.

Palma, a 2 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AM)
RGE núm. 6089/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les
Illes Balears. Propostes, suggeriments i recomanacions
2021.

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

Entre les funcions del Defensor dels Usuaris del Sistema
Sanitari Públic de les Illes Balears hi ha la de realitzar
propostes, suggeriments i recomanacions. És per això que ens
interessa saber:

Quines propostes, suggeriments i recomanacions ha
formulat des de l'1 de gener al 30 de juny de 2021? Es prega
informació detallada en la resposta pel que fa a cada una de les
tres qüestions plantejades.

Palma, a 2 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AN)
RGE núm. 6090/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les
Illes Balears. Queixes i reclamacions el 2020.

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

Entre les funcions del Defensor dels Usuaris del Sistema
Sanitari Públic de les Illes Balears hi ha la tramitació de les
queixes i reclamacions dels usuaris del sistema sanitari públic.
És per això que plantejam les següents qüestions corresponents
a l'any 2020.

a) Motius i/o causes per les quals s'han presentat queixes
davant el Defensor dels Usuaris.

1. Nombre de queixes formalitzades.
2. Quantes han estat tramitades el 2020?
3. Quines mesures s'adoptaren en relació amb les queixes

plantejades?

b) Motius i/o causes per les quals s'han presentat reclamacions
davant el Defensor dels Usuaris.

1. Nombre de reclamacions formalitzades.
2. Quantes han estat tramitades el 2020?
3. Quines mesures s'adoptaren en relació amb les

reclamacions plantejades?

Palma, a 2 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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AO)
RGE núm. 6091/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les
Illes Balears. Queixes i reclamacions el 2021.

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

Entre les funcions del Defensor dels Usuaris del Sistema
Sanitari Públic de les Illes Balears hi ha la tramitació de les
queixes i reclamacions dels usuaris del sistema sanitari públic.
És per això que plantejam les següents qüestions corresponents
al període que va entre l'1 de gener al 30 de juny de 2021.

a) Motius i/o causes per les quals s'han presentat queixes
davant el Defensor dels Usuaris.

1. Nombre de queixes formalitzades.
2. Quantes han estat tramitades el 2021?
3. Quines mesures s'adoptaren en relació amb les queixes

plantejades?

b) Motius i/o causes per les quals s'han presentat reclamacions
davant el Defensor dels Usuaris.

1. Nombre de reclamacions formalitzades.
2. Quantes han estat tramitades el 2021?
3. Quines mesures s'adoptaren en relació amb les

reclamacions plantejades?

Palma, a 2 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AP)
RGE núm. 6092/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
places vacants a les cabdalies del servei mèdic en
especialitats i àrees hospitalàries de l'Hospital Universitari
Son Espases.

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

Quantes i quines són les places vacants actualment a les
cabdalies del servei mèdic en especialitats i àrees hospitalàries
de l'Hospital Universitari Son Espases? Pregam detall en la
resposta i, per al cas que hi hagi places vacants, que
s'especifiqui des de quan estan en aquesta situació.

Palma, a 2 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AQ)
RGE núm. 6093/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
places vacants actualment a les cabdalies del servei mèdic
en especialitats i àrees hospitalàries de l'Hospital
Universitari Son Llàtzer.

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

Quantes i quines són les places vacants actualment a les
cabdalies del servei mèdic en especialitats i àrees hospitalàries
de l'Hospital Universitari Son Llàtzer? Pregam detall en la
resposta i, per al cas que hi hagi places vacants, que
s'especifiqui des de quan estan en aquesta situació.

Palma, a 2 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AR)
RGE núm. 6094/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
places vacants en les cabdalies del servei mèdic en
especialitats i àrees hospitalàries de l'Hospital Mateu
Orfila.

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

Quantes i quines són les places vacants actualment a les
cabdalies del servei mèdic en especialitats i àrees hospitalàries
de l'Hospital Mateu Orfila? Pregam detall en la resposta i, per
al cas que hi hagi places vacants, que s'especifiqui des de quan
estan en aquesta situació.

Palma, a 2 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AS)
RGE núm. 6095/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
places vacants en les cabdalies del servei mèdic en
especialitats i àrees hospitalàries de l'Hospital de
Formentera.

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

Quantes i quines són les places vacants actualment a les
cabdalies del servei mèdic en especialitats i àrees hospitalàries
de l'Hospital de Formentera? Pregam detall en la resposta i, per
al cas que hi hagi places vacants, que s'especifiqui des de quan
estan en aquesta situació.
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Palma, a 2 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AT)
RGE núm. 6096/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
places vacants en les cabdalies del servei mèdic en
especialitats i àrees hospitalàries de l'Hospital comarcal de
Manacor.

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

Quantes i quines són les places vacants actualment a les
cabdalies del servei mèdic en especialitats i àrees hospitalàries
de l'Hospital comarcal de Manacor? Pregam detall en la
resposta i, per al cas que hi hagi places vacants, que
s'especifiqui des de quan estan en aquesta situació.

Palma, a 2 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AU)
RGE núm. 6097/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
places vacants actualment en les cabdalies del servei mèdic
en especialitats i àrees hospitalàries de l'Hospital comarcal
d'Inca.

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

Quantes i quines són les places vacants actualment a les
cabdalies del servei mèdic en especialitats i àrees hospitalàries
de l'Hospital comarcal d'Inca? Pregam detall en la resposta i,
per al cas que hi hagi places vacants, que s'especifiqui des de
quan estan en aquesta situació.

Palma, a 2 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AV)
RGE núm. 6098/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
places vacants actualment en les cabdalies del servei mèdic
en especialitats i àrees hospitalàries de l'Hospital Can
Misses.

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

Quantes i quines són les places vacants actualment a les
cabdalies del servei mèdic en especialitats i àrees hospitalàries
de l'Hospital Can Misses? Pregam detall en la resposta i, per al
cas que hi hagi places vacants, que s'especifiqui des de quan
estan en aquesta situació.

Palma, a 2 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AW)
RGE núm. 6099/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA), de l'1
de gener al 30 de juny de 2021.

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

Quantes han estat les consultes que s'han realitzat a l'OBIA?
Quins han estat els motius/causes?

Quants d'expedients s'han instruït?

Nombre d'informes emesos.

Palma, a 2 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AX)
RGE núm. 6100/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs de fins a 9 setmanes de gestació
que s'han derivat des de l'Ibsalut a la clínica Juaneda de
Ciutadella durant el primer semestre de 2021.

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

Nombre total d'interrupcions voluntàries de l'embaràs de
fins a 9 setmanes de gestació que s'han derivat des de l'Ibsalut
a la clínica Juaneda de Ciutadella durant el primer semestre de
2021 i desglossat per mesos.

Palma, a 2 de juliol de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
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AY)
RGE núm. 6102/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informe que alertava de l'alt risc de contagis epidemiològics
en el concert de reguetón del dia 15 de juny -RFB Music
Erasmus.

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.

Davant l'informe que alertava de l'alt risc de contagis
epidemiològics en el concert de reguetón del dia 15 de juny -
RFB Music Erasmus-, elaborat pels tècnics en emergències del
Govern i de la Policia Local de Palma, quines
actuacions/mesures s'adoptaren per part del Govern? Pregam
detall en la contestació de totes les decisions i mesures que
s'adoptaren i la seva fonamentació/justificació.

Palma, a 2 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de juliol de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 7 de juliol de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
RGE núm. 6037/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a reconeixement de la figura dels educadors socials
i manteniment d'aquesta figura en els centres educatius de
secundària de les Illes Balears, davant la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Ateses la situació en
què es troben aquests treballadors i la necessitat de planificar
el proper curs escolar amb unes directrius clares en relació amb
el personal que hi ha de prestar els serveis.

La incorporació dels educadors socials als centres de
Secundària va néixer de la necessitat d’establir mesures de
suport als docents per donar una resposta global a l’alumnat en
una etapa complexa com és l’adolescència, tant a nivell
individual com grupal i familiar.

Funciona als instituts de Secundària des de l’any 2017, amb
un equip de vint-i-sis educadors socials a les nostres illes,
distribuïts en divuit centres educatius a Mallorca, cinc a centres
d’Eivissa, dos a Menorca i una educadora que té les funcions
de Coordinació.

Aquesta xarxa permet fer una tasca d’acompanyament i
ajuda als joves dintre i fora del centre educatiu mitjançant
tallers d’habilitats socials, informació afectivosexual, suport
emocional, acompanyament esportiu fora del centre i a
diferents serveis externs, resolució de conflictes, entre d’altres.

Precisament en un moment com l’actual, on les
conseqüències de la pandèmia han afectat especialment els
adolescents balears, és més necessari que mai mantenir la
resposta global de suport gràcies a l’atenció especialitzada que
donen els educadors socials en els centres. Situacions de
depressió, agressivitat, abandonament escolar, fracàs educatiu,
problemes de comportament o altres conductes i malalties
derivades del confinament, poden ser resoltes amb la seva
col·laboració activa.

El mateix Govern de les Illes Balears recull al seu projecte
de llei educatiu la figura de l’educador social com una figura de
personal no docent imprescindible per donar una completa
educació de qualitat.

No obstant això, ens hem assabentat de la intenció de la
Conselleria d’Educació de suprimir aquesta figura tan
necessària i substituir-la per altres tècnics que, tot i fer una
bona labor, no poden suplir la tasca específica de l’educador
social.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears reconeix la labor dels
educadors socials i insta el Govern de les Illes Balears a
mantenir la figura de l’educador social en els centres educatius
de Secundària de les Illes Balears.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una borsa específica d’educadors socials
depenent de la Conselleria d’Educació, que tengui en compte
l’experiència específica prèvia com a educador social als
centres educatius, per cobrir les necessitats d’aquest personal
no docent que sigui necessari.

Palma, a 29 de juny de 2021
El portaveu suplent
Antonio Costa i Costa
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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B)
RGE núm. 6075/21, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a equiparar els permisos de naixement i
lactància, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Unidas Podemos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

L'1 de gener de 2021 Espanya ha estat el primer país del
món a atorgar al progenitor distint de la mare biològica els
mateixos drets quant a la concessió de temps per a la cura dels
menors nascuts, adoptats, acollits o en situació de guarda
preadoptiva. El Reial Decret Llei 6/2019, de mesures urgents
per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre
dones i homes en el treball i l'ocupació, va establir que cada
progenitor tengués 16 setmanes de suspensió de contracte amb
reserva de lloc de feina, en el cas de les persones treballadores,
o un permís, en el cas dels empleats públics, com a dret
individual i intransferible. Aquesta mesura es va adoptar per
eliminar la discriminació que pateix la dona en el món laboral,
i per contribuir a la corresponsabilitat de les cures. Ara és
necessari continuar treballant en la línia de considerar la
diversitat familiar i legislar per tal que els infants de famílies
monoparentals o monomarentals puguin gaudir dels mateixos
drets que els infants amb dos progenitors.

Les famílies amb dos progenitors compten amb 32 setmanes
de permís per naixement en total, mentre que les famílies
monoparentals o monomarentals compten amb 16 setmanes.
Aquest fet provoca que els infants no tenguin els mateixos
drets. De fet, la mateixa Constitució a l'article 14 diu: "Els
espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler
cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió,
opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o
social". Ens trobam, doncs, davant una situació en què un infant
que neix en una família d'un únic progenitor només té dret a
estar amb ell 16 setmanes, davant les 32 setmanes que pot
gaudir un infant amb dos progenitors.

Per altra banda, el reial decret llei abans esmentat també va
incloure una millora important pel que fa als permisos de
lactància, ja que en el cas de les famílies biparentals aquest
permís es va estendre a cadascun dels progenitors, també de
manera individual i intransferible. Tot i suposar un gran avenç
en l'atenció dels infants, en el cas de les famílies monoparentals
o monomarentals només tenen una hora diària per a la
lactància. El dret a la cura dels infants hauria de ser igual per a
tots, podent gaudir també els progenitors o progenitores dels
menors, en el cas de les famílies monoparentals, d'aquestes
dues hores diàries que tenen els infants nascuts en famílies amb
dos progenitors.

Per tot el que s'ha exposat, el Grup Parlamentari Unidas
Podemos presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a promoure les iniciatives legislatives necessàries perquè en el
cas de les famílies monoparentals o monomarentals el

progenitor o la progenitora puguin gaudir de 32 setmanes en els
supòsits de naixement, adopció, acolliment o guarda amb fins
d’adopció, perquè no hi hagi una situació de discriminació i
pitjor condició dels menors en funció de la família en què hagin
nascut.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a promoure les iniciatives legislatives necessàries perquè, en el
supòsit de famílies monoparentals o monomarentals, els
progenitors o les progenitores del menor nascut, adoptat, acollit
o sota guarda d’adopció puguin gaudir d’un permís de dues
hores diàries per a cura dels lactants, equiparant així els drets
d’aquests menors amb els que tenen els infants de les famílies
biparentals.

Palma, a 1 de juliol de 2021
El portaveu
Alejandro López i Soria
La diputada
Maria Esperança Sans i Regis

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 4496/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres a la residència de Son Tugores.

Obres del menjador, executades pel Consorci, finalitzades
03.07.2020 i de l’edifici Tramuntana finalitzades 29-05-2020.
Els dos edificis estan en funcionament i amb final d’obres
municipal i d’activitat.

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

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 4497/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres a la residència de Marratxí.

Obres finalitzades a data 07-04-2021. Actualment està en
tramitació l’escomesa de llum a mitja tensió i s’està instal·lant
el mobiliari de la cuina i la bugaderia. La licitació del mobiliari
general està en procés.

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

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

Obres iniciades 10-01-2020. Data prevista de finalització
25-09-2021 amb una possible sol·licitud de pròrroga per part
de l’empresa constructora, fins a un màxim de 9 mesos,
emparada en la COVID. Posteriorment, s’haurà de col·locar el
mobiliari i tramitar les escomeses de llum, gas i aigua.

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

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 4499/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres a la residència de Son Dureta.

Projecte executat, elevat a exposició pública i aprovat per
part del Consell de Govern. En uns mesos es publicarà el
concurs per a licitar les obres.

Palma, 19 de maig de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 4500/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres a la residència d'Es Castell.

El dia 07-05-2021 s’ha publicat el concurs per a la selecció
d’arquitectes que finalitza el mes de juny. La previsió és iniciar
la licitació de les obres a principis de 2022.

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

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 4502/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres al centre de dia de Porreres.

Projecte fet i entregat a l’Ajuntament per a la concessió de
la llicència a data 26-03-2021. Les obres es licitaran en el
moment que es disposi d’aquesta llicència.

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

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 4503/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres a la residència de Maó.

Obres actualment en licitació: presentació d’ofertes fins a
12.05.2021. Es preveu l’inici de les obres durant el quart
trimestre de 2021.

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

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 4504/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres al centre de dia de Cala d'Or.

Les obres han començat el 8 d’abril de 2021. El termini
d’execució de les obres és de dotze mesos als quals s’hi ha
d’afegir els períodes de suspensió que sol·liciti l’Ajuntament a
l’estiu per la seva normativa municipal de control de renous.

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

Ordre de Publicació
I)

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

Conveni signat dia 01-06-2020. El projecte bàsic està
aprovat per totes les parts. De seguida que l’Ajuntament
entregui el projecte executiu continuarem amb la tramitació.

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

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 4506/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres al centre de dia de Badia Blava.

Pendent de la finalització de les obres que li pertoca fer a
l’Ajuntament.

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

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

Projecte fet i entregat a l’Ajuntament per a la concessió de
la llicència a data 26-03-2021. Està prevista l’aprovació per
part de la comissió municipal de govern aquest mes de maig.
Les obres es licitaran en el moment que es disposi d’aquesta
llicència.

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

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 4510/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fugues produïdes l'any 2021, d'1 de
gener a 30 d'abril, del Centre (CIMI) Es Pinaret.

El nombre de fugues és 0.

Palma, 25 de maig de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 4511/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fugues produïdes l'any 2021, d'1 de
gener a 30 d'abril, del Centre (CIMI) Es Mussol.

El nombre de fugues és 0.

Palma, 25 de maig de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 4512/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fugues produïdes l'any 2021, d'1 de
gener a 30 d'abril, del Centre (CIMI) Es Fusteret.

El nombre de fugues és 0.

Palma, 25 de maig de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
O)

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

Gener: 2; febrer: 2; març: 1; abril: 2

Palma, 25 de maig de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
P)

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

Gener: 0; febrer: 0; març: 0; abril: 1

Palma, 25 de maig de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
Q)

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

Gener: 0; febrer: 2; març: 1; abril: 0

Palma, 25 de maig de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
R)

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

Gener: 0; febrer: 1; març: 1; abril: 0

Palma, 25 de maig de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez
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Ordre de Publicació
S)

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

Gener: 0; febrer: 0; març: 0; abril: 0

Palma, 25 de maig de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
T)

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

Gener: 0; febrer: 0; març: 0; abril: 0

Palma, 25 de maig de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
U)

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

A data de 7 de maig de 2021: 54 menors/joves.

Palma, 25 de maig de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 4528/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a residents-interns a Es Mussol el maig de
2021.

A data de 7 de maig de 2021: 9 menors/joves.

Palma, 25 de maig de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 4529/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a residents-interns a Es Fusteret el maig
de 2021.

A data de 7 de maig de 2021: 9 menors/joves.

Palma, 25 de maig de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
X)

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

D’acord amb les informacions de les quals disposa aquesta
Conselleria la companyia Endesa ha presentat un projecte al
Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic el qual
simplement està avaluant la possibilitat que la central tèrmica
de Maó funcioni amb gas natural com a combustible principal.
És una valoració inicial per part del Ministeri, per tant no
existeix una calendarització acordada.

Palma, 21 de maig de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
Y)

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

Si el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic
considera que és viable la substitució de la combustió de fuel
per gas natural com a combustible principal en la Central
Tèrmica de Maó i reconeix la inversió necessària, el procés
podria comportar més d’un any per al cas de ser necessària
concurrència competitiva des que es pren la decisió fins que
s’adjudica el projecte. Posteriorment, es calcula que seria
entorn de gairebé un altre any per a executar l’obra
d’enginyeria.

L’objectiu del Govern és que es tanquin les centrals
tèrmiques el més aviat possible i que amb el segon enllaç
sol·licitat, el desenvolupament de les energies renovables, i les
bateries que estan previstes en la planificació sigui possible que
la Central Tèrmica de Maó es pogués tancar i servir com back
up en la dècada vinent.

Palma, 21 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
Z)

A la Pregunta RGE núm. 4680/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a estudi sobre l'existència d'emissió
contaminant rellevant per la crema de rostolls.

Des de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, s’ha
constatat al llarg de l’última dècada una progressiva disminució
de la pràctica de crema de rostolls, fins a ser actualment una
pràctica agrícola en desús, excepte algunes excepcions molt
aïllades i esporàdiques.

De conformitat amb l’anterior, es pot establir que en
l’actualitat no existeix emissió contaminant rellevant per crema
de rostolls excepte en molt limitades i molt puntuals situacions
més derivades de cremes de restes agrícoles que de crema de
rostolls.

Palma, 21 de maig de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori,
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 4681/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a estudi sobre la recollida de rostolls
i possible reutilització.

Des de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, s’ha
constatat al llarg de l’última dècada una progressiva disminució
de la pràctica de crema de rostolls, fins a ser actualment una
pràctica agrícola en desús, excepte algunes excepcions molt
aïllades i esporàdiques.

Els rostolls presenten, en general, molt poca biomassa
perquè prèviament ha estat collit el cereal i recollida i
aprofitada la palla, per la qual cosa la seva capacitat per a
generar valor o energia és molt reduïda i actualment s’aprofiten
mitjançant la seva incorporació directa mitjançant conreu a
millorar el sòl de cada explotació sent mot limitada i puntual en
l’actualitat la pràctica agrícola de crema de rostoll.

De conformitat amb l’anterior, no sembla d’utilitat
energètica la recollida de rostolls i la seva possible
reutilització, tret que no es realitzi un aprofitament de les palles
en les parcel·les de terra de conreu dedicades al cultiu de
cereal, que en el seu cas tenen un rellevant interès per a aliment
del bestiar de producció local.

Palma, 7 de juny de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 6076/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de
la presidenta del Govern davant el Ple sobre la resolució
judicial que ha ordenat acabar amb l'aïllament a Mallorca
dels estudiants no contagiats contra el criteri del Govern
balear, que anul·la de fet els protocols de la Conselleria de
Salut i Consum que perjudica greument Balears com a
destinació turística segura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de juliol 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 per la inseguretat
jurídica derivada de la resolució judicial i les conseqüències
que se'n poden derivar per al turisme a 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 6 de juliol de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 6077/21, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
presidenta del Govern davant el Ple sobre la gestió duta a
terme en relació amb el macro brot de COVID-19 a les Illes
Balears i les conseqüències de la resolució Judicial del
Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Palma.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de juliol 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, les conseqüències
que se'n poden derivat per al turisme a les Illes Balears i les
greus conclusions a què arriba la resolució judicial quant a la
manca de transparència en la gestió del Govern.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=29
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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 6 de juliol de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 6082/21, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre la
resolució judicial relativa al 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
6 de juliol 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
Presidència, Funció Pública i Igualtat, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals 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 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.

Palma, a 6 de juliol de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Sol·licitud de sessió extraordinària de la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals per tal de dur-hi a
terme la sol·licitud de compareixença RGE núm. 6082/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de juliol de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6257/21,
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 d'Assumptes Institucionals
i Generals per al proper dia 13 de juliol de 2021, a les 10.00
hores, per tal de dur-hi a terme la compareixença de la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre la
resolució judicial relativa al brot de COVID-19 entre estudiants
provinents de la península de viatge a Mallorca.

Igualment, la Mesa acorda d'habilitar l'esmentat dia 13 de
juliol de 2021 per tal que es pugui procedir a la compareixença
de què es tracta.

Palma, a 6 de juliol de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Sol·licitud de convocatòria de la Diputació Permanent

en relació amb l'escrit RGE núm. 6077/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de juliol 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. 6078/21, 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 la gestió duta a terme en
relació amb el macro brot de COVID-19 a les Illes Balears
i les conseqüències de la resolució Judicial del Jutjat
contenciós administratiu núm. 3 de Palma.

Atès que la Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia, ha
adoptat acord negatiu respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 6077/21, aquest escrit queda sense
efecte.

Palma, a 6 de juliol 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 dels diputats Vicenç Thomas i Mulet i Pablo Jesús
Jiménez i Fernández.

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 7 de juliol 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 dels diputats
següents:

Vicenç Thomas i Mulet
Pablo Jesús Jiménez i Fernández

%20http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-290-2020.PDF
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Palma, a 7 de juliol de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Assistències dels diputats i les diputades del Parlament

de les Illes Balears al Ple i a les comissions corresponent al
quart període de sessions de la X legislatura.

Conformement amb l'article 18.2 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears i amb l'Acord de la Mesa de la
cambra sobre determinats models de documents en matèria de
transparència, de data 14 de desembre de 2020, es publiquen
les assistències dels diputats i les diputades del Parlament al Ple
i a les comissions corresponents al primer període de sessions
de l'any 2021.

Palma, a 7 de juliol de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acord de la Mesa del Parlament en relació amb la

composició de les meses de contractació en els expedients
tramitats pel Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2021, aprova l'acord següent en relació amb la
composició de les meses de contractació en els expedients
tramitats pel Parlament de les Illes Balears.

Tot i que el Parlament gaudeix d’autonomia
constitucionalment i estatutària reconeguda, que suposa la no
aplicació subjectiva de la Llei de contractes del sector públic a
l’article 3, sinó que pot regular la normativa pròpia, -en
sintonia amb les normes establertes en aquesta llei per a les
administracions públiques (ex disposició addicional 44)-
manifesta la seva intenció d’ajustar la composició de les meses
de contractació a la normativa estatal, de manera que els
membres polítics únicament intervendran com a òrgan de
contractació,  en qualitat de membres de la Mesa del Parlament
de les Illes Balears, i establir, de forma estable i permanent, una
composició predominantment tècnica de les meses de
contractació.

La novetat rau en la no-participació en les meses de
contractació dels càrrecs polítics, en el nostre cas, dels diputats
membres de la Mesa del Parlament de les Illes Balears. Aquest
acord de composició de les meses de contractació es publicarà
al perfil del contractant.

En concret, els apartats 3, 4 i 5 de l’article 326 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, en relació amb les meses de
contractació, disposen el següent: 

"3. La mesa estarà constituïda per un president, els vocals
que es determinin reglamentàriament, i un secretari.

La composició de la mesa es publicarà en el perfil de
contractant de l'òrgan de contractació corresponent.
4. Els membres de la mesa seran nomenats per l'òrgan de
contractació.
5. El secretari haurà de ser designat entre funcionaris o, si
no, entre un altre tipus de personal dependent de l'òrgan de
contractació, i entre els vocals hauran de figurar
necessàriament un funcionari d'entre els que tinguin atribuït
legalment o reglamentàriament l'assessorament jurídic de
l'òrgan de contractació i un interventor, o, mancant aquests,
una persona al servei de l'òrgan de contractació que tingui
atribuïdes les funcions corresponents al seu assessorament
jurídic, i una altra que tingui atribuïdes les relatives al seu
control econòmic-pressupostari.

Per resolució del titular de la Intervenció General
corresponent podran acordar-se els supòsits en què, en
substitució de l'interventor, podran formar part de les meses
de contractació funcionaris del centre esmentat
específicament habilitats per a això.

En cap cas no podran formar part de les meses de
contractació ni emetre informes de valoració de les ofertes
els càrrecs públics representatius ni el personal eventual.
Podrà formar part de la mesa personal funcionari interí
únicament quan no existeixin funcionaris de carrera prou
qualificats i així s'acrediti a l'expedient. Tampoc no podrà
formar part de les meses de contractació el personal que
hagi participat en la redacció de la documentació tècnica
del contracte de què es tracti, excepte en els supòsits a què
es refereix la disposició addicional segona.”

Efectivament, correspon a la Mesa del Parlament “adoptar
totes quantes decisions i mesures requereixin l’organització del
treball i el règim i el govern interiors de la cambra”, així com
“qualsevol d’altres que li encomani aquest reglament i les que
no siguin atribuïdes a un òrgan específic” (apartats 1r i 9è de
l’article 32.1 del Reglament del Parlament de les Illes Balears).

En conseqüència de tot l’anterior, la Mesa del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 7 de juliol de 2021 adopta el
següent

Acord 

La composició de les meses de contractació en els
expedients tramitats pel Parlament de les Illes Balears serà de
cinc membres, i es determinarà per acord de la Mesa del
Parlament en cada expedient concret amb la designació d’un
titular i suplent i, en tot cas, es respectarà l’estructura següent:

President o presidenta: 
• L’oficial o l’oficiala major del Parlament. En serà suplent

un lletrat o una lletrada o un cap de servei del Parlament.

Vocals: 
• L’interventor o la interventora del Parlament. En serà

suplent un funcionari o una funcionària dels Serveis
Econòmics del Parlament.

• Un lletrat o una lletrada. En serà suplent un altre lletrat o
una altra lletrada.

• Un funcionari o una funcionària que preferentment pertanyi
al servei promotor de la contractació, amb nivell de cap de
secció. En serà suplent un funcionari o una funcionària del
mateix servei, si és possible, o d’un altre, amb nivell de cap
de secció. 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-079.pdf#page=25
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Secretari o secretària:  
• Un funcionari o una funcionària dels Serveis Econòmics del

Parlament.

Aquest acord es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears i al perfil del contractant.

Palma, a 7 de juliol de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 6088/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears. Propostes, suggeriments i recomanacions 2020.
	RGE núm. 6089/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears. Propostes, suggeriments i recomanacions 2021.
	RGE núm. 6090/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears. Queixes i reclamacions el 2020.
	RGE núm. 6091/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears. Queixes i reclamacions el 2021.
	RGE núm. 6092/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a places vacants a les cabdalies del servei mèdic en especialitats i àrees hospitalàries de l'Hospital Universitari Son Espases.
	RGE núm. 6093/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a places vacants actualment a les cabdalies del servei mèdic en especialitats i àrees hospitalàries de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.
	RGE núm. 6094/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a places vacants en les cabdalies del servei mèdic en especialitats i àrees hospitalàries de l'Hospital Mateu Orfila.
	RGE núm. 6095/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a places vacants en les cabdalies del servei mèdic en especialitats i àrees hospitalàries de l'Hospital de Formentera.
	RGE núm. 6096/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a places vacants en les cabdalies del servei mèdic en especialitats i àrees hospitalàries de l'Hospital comarcal de Manacor.
	RGE núm. 6097/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a places vacants actualment en les cabdalies del servei mèdic en especialitats i àrees hospitalàries de l'Hospital comarcal d'Inca.
	RGE núm. 6098/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a places vacants actualment en les cabdalies del servei mèdic en especialitats i àrees hospitalàries de l'Hospital Can Misses.
	RGE núm. 6099/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA), de l'1 de gener al 30 de juny de 2021.
	RGE núm. 6100/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a interrupcions voluntàries de l'embaràs de fins a 9 setmanes de gestació que s'han derivat des de l'Ibsalut a la clínica Juaneda de Ciutadella durant el primer semestre de 2021.
	RGE núm. 6102/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informe que alertava de l'alt risc de contagis epidemiològics en el concert de reguetón del dia 15 de juny -RFB Music Erasmus.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 6037/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement de la figura dels educadors socials i manteniment d'aquesta figura en els centres educatius de secundària de les Illes Balears, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura (procediment d'urgència).
	RGE núm. 6075/21, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a equiparar els permisos de naixement i lactància, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 4496/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres a la residència de Son Tugores.
	A la Pregunta RGE núm. 4497/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres a la residència de Marratxí.
	A la Pregunta RGE núm. 4498/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres a la residència de Son Martorell.
	A la Pregunta RGE núm. 4499/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres a la residència de Son Dureta.
	A la Pregunta RGE núm. 4500/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres a la residència d'Es Castell.
	A la Pregunta RGE núm. 4502/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres al centre de dia de Porreres.
	A la Pregunta RGE núm. 4503/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres a la residència de Maó.
	A la Pregunta RGE núm. 4504/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres al centre de dia de Cala d'Or.
	A la Pregunta RGE núm. 4505/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres a la residència de Sant Lluís.
	A la Pregunta RGE núm. 4506/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres al centre de dia de Badia Blava.
	A la Pregunta RGE núm. 4507/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres al centre de dia de Calvià.
	A la Pregunta RGE núm. 4510/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues produïdes l'any 2021, d'1 de gener a 30 d'abril, del Centre (CIMI) Es Pinaret.
	A la Pregunta RGE núm. 4511/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues produïdes l'any 2021, d'1 de gener a 30 d'abril, del Centre (CIMI) Es Mussol.
	A la Pregunta RGE núm. 4512/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues produïdes l'any 2021, d'1 de gener a 30 d'abril, del Centre (CIMI) Es Fusteret.
	A la Pregunta RGE núm. 4513/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retorns produïts l'any 2021, d'1 de gener a 30 d'abril, del Centre (CIMI) Es Pinaret.
	A la Pregunta RGE núm. 4514/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retorns produïts l'any 2021, d'1 de gener a 30 d'abril, del Centre (CIMI) Es Mussol.
	A la Pregunta RGE núm. 4515/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retorns produïts l'any 2021, d'1 de gener a 30 d'abril, del Centre (CIMI) Es Fusteret.
	A la Pregunta RGE núm. 4516/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions produïdes l'any 2021, d'1 de gener a 30 d'abril, per mesos, del Centre (CIMI) Es Pinaret.
	A la Pregunta RGE núm. 4517/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions produïdes l'any 2021, d'1 de gener a 30 d'abril, per mesos, del Centre (CIMI) Es Mussol.
	A la Pregunta RGE núm. 4518/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions produïdes l'any 2021, d'1 de gener a 30 d'abril, per mesos, del Centre (CIMI) Es Fusteret.
	A la Pregunta RGE núm. 4527/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a residents-interns a Es Pinaret el maig de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 4528/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a residents-interns a Es Mussol el maig de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 4529/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a residents-interns a Es Fusteret el maig de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 4663/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de la substitució de la combustió de fuel per gas natural a la central tèrmica de Maó.
	A la Pregunta RGE núm. 4664/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a funcionament de la central tèrmica de Maó amb gas natural com a combustible principal.
	A la Pregunta RGE núm. 4680/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a estudi sobre l'existència d'emissió contaminant rellevant per la crema de rostolls.
	A la Pregunta RGE núm. 4681/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a estudi sobre la recollida de rostolls i possible reutilització.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 6076/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la presidenta del Govern davant el Ple sobre la resolució judicial que ha ordenat acabar amb l'aïllament a Mallorca dels estudiants no contagiats contra el criteri del Govern balear, que anul·la de fet els protocols de la Conselleria de Salut i Consum que perjudica greument Balears com a destinació turística segura.
	RGE núm. 6077/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la presidenta del Govern davant el Ple sobre la gestió duta a terme en relació amb el macro brot de COVID-19 a les Illes Balears i les conseqüències de la resolució Judicial del Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Palma.
	RGE núm. 6082/21, del Govern de les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre la resolució judicial relativa al brot de COVID-19 entre estudiants provinents de la península de viatge a Mallorca.

	3.17. INFORMACIÓ
	Sol·licitud de sessió extraordinària de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per tal de dur-hi a terme la sol·licitud de compareixença RGE núm. 6082/21.
	Sol·licitud de convocatòria de la Diputació Permanent en relació amb l'escrit RGE núm. 6077/21.



	4. INFORMACIONS
	Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda de les persones físiques i de patrimoni, si escau, de l'any 2020 dels diputats Vicenç Thomas i Mulet i Pablo Jesús Jiménez i Fernández.
	Assistències dels diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears al Ple i a les comissions corresponent al quart període de sessions de la X legislatura.
	Acord de la Mesa del Parlament en relació amb la composició de les meses de contractació en els expedients tramitats pel Parlament de les Illes Balears.




