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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 21 de juliol de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 21 de juliol de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 6418/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanya contra el consum de carn (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.

Comparteix la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació
les declaracions del ministre d'Agricultura, Luis Planas, en les
quals afirma que la campanya contra el consum de carn del
ministre de Consum, Alberto Garzón, "és tan errònia com la
que el sucre mata" perquè en aquesta qüestió "sobren
dogmatismes" i qualifica d'injust que s'assenyali el sector carni?

Palma, a 12 de juliol de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

B)
RGE núm. 6419/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanya contra el consum de carn (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.

Dóna suport la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació a la campanya impulsada pel ministre de Consum,
Alberto Garzón, per canviar la dieta dels espanyols en afirmar
que consumeixen carn de forma excessiva?

Palma, a 12 de juliol de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

C)
RGE núm. 6420/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanya contra el consum de carn (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.

Coincideix la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació
amb el ministre d'Agricultura quan afirma que el sector està
sent objecte de crítiques profundament i mereix un respecte per
la feina honesta que fan per la nostra alimentació i la nostra
economia i que no és just assenyalar amb el dit el sector carni?

Palma, a 12 de juliol de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

D)
RGE núm. 6421/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanya contra el consum de carn (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.

Dóna suport i comparteix la consellera d'Agricultura, Pesca
i Alimentació la campanya "Menors carne, más vida",
promoguda pel Ministeri de Consum?

Palma, a 12 de juliol de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

E)
RGE núm. 6422/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanya contra el consum de carn (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.

Té intenció la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació
d'impulsar una campanya similar a la promoguda pel Ministeri
de Consum "Menos carne, más vida" a les Illes Balears?, 
demanarà al Ministeri de Consum que la dugui a terme a les
Illes Balears?

Palma, a 12 de juliol de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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F)
RGE núm. 6423/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanya contra el consum de carn (6).

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.

Considera la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
que cal reduir la producció de carn a les finques ramaderes de
les Illes Balears?

Palma, a 12 de juliol de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

G)
RGE núm. 6425/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacuna/dosis Janssen pendent d'administrar a Balears,
rebuig a aquesta vacuna, vacunes a neveres.

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

A data d'avui:

1. Quantes vacunes Janssen hi ha en aquest moment pendents
d'administrar a cadascuna de les Illes?

2. Quantes vacunes hi ha a les neveres a Eivissa, Formentera,
Mallorca i Menorca?

Palma, a 12 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)
RGE núm. 6426/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
rebuig a la vacuna Janssen a Menorca, aproximadament
2.000 vacunes a neveres.

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.

Atenent les informacions aparegudes en els darrers dies a
premsa, les declaracions de la directora mèdica de l'Àrea de
Salut, Tamara Contreras, i l'alta incidència de contagis a
Menorca:

1. Davant l'augment de rebuigs d'aquest tipus de vacuna, pot
garantir la conselleria que s'obtendrà el percentatge d'immunitat
previst?

2. Quines mesures adoptarà el Govern per revertir aquesta
situació?

3. Què es fa amb les dosis de les vacunes preparades per ser
administrades davant la negativa dels usuaris quan acudeixen
a la cita de la vacunació?

Una de les publicacions d'ahir sobre aquest assumpte: 

El rebuig a Janssen a Menorca deixa prop de 2.000 dosis
d'aquesta vacuna a les neveres (evoluhcion.es) 11/07/2021
"(...) Estar o no immunitzat contra la COVID-19 "està
marcant la diferència" en l'evolució dels pacients
hospitalitzats, afirmà el passat divendres la directora mèdica
de l'Àrea de Salut, Tamara Contreras, qui rebutjà que
algunes vacunes siguin "demonitzades" com ocorre amb la
de Janssen.
El compost monodosi es troba amb el rebuig de molts
menorquins que se citen per ser immunitzats "i quan arriben
a la cua i se'ls diu que reben Janssen se'n van, aquestes són
vacunes que resten a les neveres", afirmà. En concret hi ha
1.973 dosis disponibles d'aquest compost, ha informat
aquest diumenge l'Àrea de Salut de Menorca, mentre que
s'han administrat 3.077 dosis de Janssen (...)"

Palma, a 12 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

I)
RGE núm. 6439/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

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

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

1. Aquests professionals han estat vacunats contra la COVID-
19?, pauta completa? Es prega detall a la resposta.

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

3. Hi ha usuaris en quarantena per contacte estret amb
professionals contagiats?

Palma, a 13 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

J)
RGE núm. 6440/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llista d'espera quirúrgica d'ib-salut.

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 mesures du a terme la conselleria per reduir la llista
d'espera?

Palma, a 13 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

K)
RGE núm. 6441/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
obertura de llits hospitalaris als hospitals universitaris Son
Espases i 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.

1. Quants de llits s'han obert des de dia 1 de juliol fins a avui?

2. Quantes de llits tenen previst posar en ús/obertura des
d'avui? Quants a cada hospital?

3. Motius pels quals s'estan obrint els llits hospitalaris en
relació amb els llits respecte dels quals es va decidir el
tancament?

4. S'està reforçant la plantilla/contractació de personal sanitari
des de l'1 de juliol de 2021?

Palma, a 13 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

L)
RGE núm. 6442/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacuna contra la COVID-19, dades fins a dia 12/7/2021
inclòs, informació referent a la casella corresponent a
"desconeguda".

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 informació publicada, sol·licitam detall
i especificació de totes les dades que apareixen vinculades a la
casella "Desconeguda".

Portal de transparència-vacuna contra la COVID-19 (caib.es)
Vacuna contra la COVID-19
Font: Catàleg de dades obertes del Govern de les Illes Balears
Dades fins a dia 12/7/2021 inclòs

Dades de vacunació a les Illes Balears

Dosis
aplicades

Persones
amb
almenys
una dosi

Persones
vacuna-
des
comple-
tament

Població
diana
vacunada
(amb
almenys
una dosi)

Població
diana
amb
pauta
completa

Mallorca 858.821 516.830 389.287 67,5% 50,8%

Menorca 96.672 56.623 44.093 69,8% 54,4%

Eivissa 137.228 81.716 62.771 63,3% 48,6%

Formen-
tera

8.766 5.455 4.115 52,7% 39,8%

Descone-
guda

487 324 206

Total 1.101.974 660.848 500.472 67,0% 50,7%

Palma, a 13 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

M)
RGE núm. 6443/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacuna contra la COVID-19, dades fins a dia 12/7/2021
inclòs, informació corresponent a illa/"desconeguda",
persones que rebutgen: total 4.

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.

Aquesta informació apareix publicada en el Portal de
transparència en relació amb l'opció Illa=Desconeguda, per la
qual cosa sol·licitam resposta a:

Quina explicació/justificació té la informació que 4
persones han rebutjat la vacunació?

Pregam detall en l'exp0licació de totes i cadascuna de les
dades que apareixen en aquesta aplicació en relació a l'opció
"Desconeguda".

Palma, a 13 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

N)
RGE núm. 6450/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
telèfon d'atenció INFOCOVID.

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 fa dies els usuaris que volen contactar amb el servei
d'atenció telefònica INFOCOVID han d'esperar més de deu
minuts per ser atesos. 
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Davant aquesta situació, quines mesures  s'adoptaran per
garantir una atenció eficient i eficaç als usuaris?

Palma, a 14 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

O)
RGE núm. 6466/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
activitat quirúrgica 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.

1. Estan tancades i/o suspeses les activitats quirúrgiques a
l'hospital?  Quines?

2. Per al cas que no estiguin tancades i/o suspeses les activitats
quirúrgiques de l'hospital en aquest moment, està previst el
tancament i/o la suspensió de l'activitat quirúrgica? De quines?

3. En els supòsits anteriorment esmentats:
a) Informin-no de manera detallada dels motius que

justifiquen la decisió.
b) Preguem que s'indiqui en quina data, en tot cas, està

previst el restabliment de l'activitat.

Palma, a 14 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

P)
RGE núm. 6467/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
activitat quirúrgica de l'Hospital 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.

1. Estan tancades i/o suspeses les activitats quirúrgiques a
l'hospital?  Quines?

2. Per al cas que no estiguin tancades i/o suspeses les activitats
quirúrgiques de l'hospital en aquest moment, està previst el
tancament i/o la suspensió de l'activitat quirúrgica? De quines?

3. En els supòsits anteriorment esmentats:
a) Informin-no de manera detallada dels motius que

justifiquen la decisió.
b) Preguem que s'indiqui en quina data, en tot cas, està

previst el restabliment de l'activitat.

Palma, a 14 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Q)
RGE núm. 6469/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a normativa que permet a professionals no
titulats incorporar-se com a professors especialistes a
alguns mòduls de Formació Professional.

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

Quina és la normativa que permet a professionals no titulars
incorporar-se com a professors especialistes a alguns mòduls de
Formació Professional?

Palma, a 14 de juliol de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

R)
RGE núm. 6470/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de treballadors que fan feina a
les delegacions territorials d'Educació de 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 treballadors fan feina a les delegacions territorials
d'Educació de les Illes Balears? Quin increment de personal es
preveu amb la nova Llei d'educació de les Illes Balears a les
delegacions territorials d'Educació de les nostres Illes?

Palma, a 14 de juliol de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

S)
RGE núm. 6471/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a canvis prevists a la nova Llei d'educació
de les Illes Balears pel que fa a les delegacions territorials
d'Educació de 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.

Quins canvis es preveuen a la nova Llei d'educació de les
Illes Balears pel que fa a les delegacions territorials d'Educació
de les Illes Balears?

Palma, a 14 de juliol de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom
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T)
RGE núm. 6477/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a centre d'atenció a immigrants (I).

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 el centre d'atenció a immigrants que
Delegació de Govern està instal·lant aferrat a la depuradora de
S'Aranjassa, ha emès la Conselleria de Medi Ambient informe
o autorització, ja que hi ha presència d'aigua i d'una zona
inundable?

Palma, a 15 de juliol de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

U)
RGE núm. 6478/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a centre d'atenció a immigrants (II).

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 el centre d'atenció a immigrants que
Delegació de Govern està instal·lant aferrat a la depuradora de
S'Aranjassa, considera la Conselleria de Medi Ambient que
aquesta instal·lació necessita d'informe o autorització de
Recursos Hídrics, ja que hi ha presència d'aigua i d'una zona
inundable?

Palma, a 15 de juliol de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

V)
RGE núm. 6479/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a centre d'atenció a immigrants (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.

En relació amb el centre d'atenció a immigrants que
Delegació de Govern està instal·lant aferrat a la depuradora de
S'Aranjassa, considera la Comissió Balear de Medi Ambient
que és una instal·lació subjecta a avaluació ambiental?

Palma, a 15 de juliol de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

W)
RGE núm. 6491/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a discriminació lingüística a l'ib-salut.

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

Quines accions adopta l'ib-salut davant els comportaments
de discriminació lingüística que han sortit a la premsa per
treballadors adscrits a aquesta entitat?

Palma, a 15 de juliol de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

X)
RGE núm. 6492/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
instal·lacions per a l'atenció temporal d'immigrants a la
zona de S'Aranjassa (Palma), 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.

Com seran les instal·lacions en les quals se situarà i es
realitzarà l'atenció temporal d'immigrants?

Preguem detall de la resposta respecte del disseny,
l'equipament, les condicions de serveis i la seguretat.

Palma, a 15 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Y)
RGE núm. 6493/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
instal·lacions i ubicació del centre d'atenció temporal
d'immigrants a S'Aranjassa (Palma).

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

En relació amb les instal·lacions per a l'atenció temporal
d'immigrants en zona S´Aranjassa: 

a) Quina participació té/ha tingut el Govern de les Illes
Balears en l'adopció de la decisió sobre les instal·lacions i la
seva ubicació? Preguem resposta raonada i justificada. 

b) Quina participació es fa/farà des del Govern en relació
amb les esmentades instal·lacions i atenció i gestió de les
persones que hi siguin ubicades? Es prega detall en l'explicació. 
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c) Quina valoració fa el Govern sobre la idoneïtat de la
ubicació d'aquestes instal·lacions a l'esmentada zona? 

d) Pot garantir el Govern la dotació de serveis bàsics i
necessaris a les instal·lacions per a l'atenció de les persones que
hi siguin ubicades?

Palma, a 15 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Z)
RGE núm. 6494/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
instal·lacions per a l'atenció temporal d'immigrants a la
zona de S'Aranjassa (Palma), 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.

En quina data està previst que les instal·lacions puguin ser
utilitzades?

Quina dotació econòmica i quina partida pressupostària té
previstes el Govern de les Illes Balears per a aquesta actuació
en aquesta instal·lació?

Palma, a 15 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AA)
RGE núm. 6495/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a discriminació lingüística a l'ib-salut (II).

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 obert l'ib-salut expedient disciplinari als treballadors que
semblen haver protagonitzat casos de discriminació lingüística
impedint l'ús de la llengua catalana?

Palma, a 15 de juliol de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

AB)
RGE núm. 6507/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a danys
causats a l'Hotel Bellver com a conseqüència del
confinament de diversos joves a causa de la COVID a finals
del mes de juny proppassat.

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 quantificació econòmica dels danys causats a
l’Hotel Bellver com a conseqüència del confinament de
diversos joves a causa de la COVID-19 a finals del mes de juny
proppassat?

Palma, a 14 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AC)
RGE núm. 6508/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del
confinament dels joves que estaven de viatge d'estudis a
causa de la 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.

Què ha costat al Govern de les Illes Balears el confinament
de joves que estaven de viatge d'estudis a causa de la COVID-
19 durant els mesos de juny i juliol d'enguany?

Palma, a 14 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AD)
RGE núm. 6509/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
informe de Recursos Hídrics.

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 contingut de l'informe de Recursos Hídrics sobre
la pertinència d'executar qualsevol tipus d'obra o assentament
modular així com de l'execució de moviment de terres a la zona
catalogada com a aiguamoll en la construcció del centre
d'immigrants que s'està duent a terme  en els terrenys adjacents
a la depuradora de S'Aranjassa?

Palma, a 16 de juliol de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AE)
RGE núm. 6511/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre
d'immigrants a Palma (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.
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Davant l'inici de la construcció d'un centre d'immigrants a
Palma en terreny rústic i al costat de l'EDAR I: quina és la
participació del Govern en aquesta construcció?

Palma, a 16 de juliol de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AF)
RGE núm. 6512/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre
d'immigrants a Palma (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.

Davant l'inici de la construcció d'un centre d'immigrants a
Palma en terreny rústic i al costat de l'EDAR I: considera el
Govern de les Illes balears que el lloc triat és adequat per a la
construcció d'aquest centre?

Palma, a 16 de juliol de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AG)
RGE núm. 6513/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre
d'immigrants a Palma (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.

Davant l'inici de la construcció d'un centre d'immigrants a
Palma en terreny rústic i al costat de l'EDAR I: la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears ha emès informe al respecte?

Palma, a 16 de juliol de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AH)
RGE núm. 6514/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre
d'immigrants a Palma (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.

Davant l'inici de la construcció d'un centre d'immigrants a
Palma en terreny rústic i al costat de l'EDAR I: considera el
Govern que la construcció esmentada requeria llicència de
l'ajuntament quan es va començar amb maquinària el desmunt
i l'adequació dels terrenys?

Palma, a 16 de juliol de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AI)
RGE núm. 6515/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre
d'immigrants a Palma (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.

Davant l'inici de la construcció d'un centre d'immigrants a
Palma en terreny rústic i al costat de l'EDAR I: considera el
Govern que s'havien d'iniciar les obres sense un informe
d'idoneïtat per part del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 16 de juliol de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AJ)
RGE núm. 6518/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
augment de casos i incidències de les malalties de
transmissió sexual (MTS) (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.

Els facultatius especialistes a la nostra comunitat autònoma
en malalties infeccioses alerten de l'augment en la incidència de
malalties de transmissió sexual durant el 2020 i l'acreditat del
2021, i especialment incidència entre els joves. S'atribueix,
essencialment, a pràctiques de risc (entre d'altres, no ús o mal
ús de preservatiu) i malgrat el que es preveu per raons del
confinament i les restriccions en horaris, mobilitat i oci
nocturn, l'índex de casos de transmissió d'infeccions per via
sexual no ha disminuït.

Davant aquestes situacions que afecten la salut i l'àmbit
social de les persones (especialment de la població jove):

1. Quines mesures està duent a terme el Govern des de l'inici de
la legislatura quant a:
• Informació, orientació i educació per a la prevenció

d'aquestes malalties, embarassos no desitjats.
• Informació i coeducació per al respecte, de i entre les

persones en la pràctica de les relacions afectivosexuals.
• Campanyes de sensibilització, informació i accessibilitat als

mètodes de prevenció de les MTS, i a l'orientació en cas
d'haver-se donat pràctiques de risc?

2. De les mesures, programes i serveis establerts en aquesta
legislatura, quins són innovadors, o implementats respecte de
la legislatura anterior, donat l'augment de casos de malalties
infeccioses en aquests dos últims anys?
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Palma, a 16 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AK)
RGE núm. 6519/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
augment de casos i incidències de les malalties de
transmissió sexual (MTS) (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.

1. Quins convenis, línies de col·laboració ha dut a terme el
GOIB amb els col·lectius que intervenen en l'àmbit de
l'adolescència i joventut (Consell de la Joventut, IBJove,
Plataforma del Voluntariat PLAVIB, Escoles i associacions de
Formació i Educació en el Temps Lliure;...) per a la
informació, la formació, l'orientació de la població juvenil
respecte de la prevenció de les MTS?

2. Quin pressupost ha estat l'assignat a aquestes actuacions? (es
prega especificar el pressupost específic per a aquest àmbit en
els convenis, acords, línies ajudes respecte de les entitats o
actuacions pròpies des dels departaments del GOIB).

Palma, a 16 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AL)
RGE núm. 6541/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
afirmacions del conseller del Consell de Mallorca Sr.
Andreu Alcover en el transcurs del debat de política
general d'aquesta institució (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.

Com valora la consellera de Presidència, Funció Pública i
Igualtat les afirmacions del conseller del Consell de Mallorca
Sr. Andreu Alcover en el transcurs del debat de política general
celebrat recentment en aquesta institució, en relació amb que el
Partit Popular fa una "campanya bikini" i, segons notícies
aparegudes als mitjans de comunicació, afegí que: "ho mostren
tot menys el més interessant"?

Pensa iniciar alguna actuació al respecte?

Palma, a 16 de juliol de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AM)
RGE núm. 6542/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
afirmacions del conseller del Consell de Mallorca Sr.
Andreu Alcover en el transcurs del debat de política
general d'aquesta institució (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.

Com valora l'Institut Balear de la Dona les afirmacions del
conseller del Consell de Mallorca Sr. Andreu Alcover en el
transcurs del debat de política general celebrat recentment en
aquesta institució, en relació amb que el Partit Popular fa una
"campanya bikini" i, segons notícies aparegudes als mitjans de
comunicació, afegí que: "ho mostren tot menys el més
interessant"?

Pensa iniciar alguna actuació al respecte?

Palma, a 16 de juliol de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

AN)
RGE núm. 6543/21, del diputat Pablo Jesús Jiménez i

Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a freqüències dels Serveis Ferroviaris de Mallorca
(SFM).

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.

Fa poc més d'una setmana l'empresa pública Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM) va dur a terme una reducció de
les freqüències, durant l'època de l'any amb més dinamisme
econòmic i per tant laboral, just a l'inici aquest any de la
temporada turística. Davant aquesta situació, formulem les
següents preguntes:

Per quin motiu SFM ha reduït les seves freqüències?

Per quin motiu SFM ha suprimit durant l'estiu la línia Metro
2, entre Palma i Marratxí?

Quines conseqüències pot tenir sobre la salut en plena
pandèmia de la COVID-19, la massificació dels combois a
causa de la reducció d'aquestes freqüències?

Palma, a 19 de juliol de 2021
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de juliol de 2021, admet a tràmit la proposició no de
llei següent, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 21 de juliol de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 6449/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
condemna a l'escalada d'LGTBIfòbia a Europa
(procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Arran de les noves
disposicions legislatives aprovades recentment a Hongria, i per
l'escalada d'odi contra les persones LGTBI que s'ha pogut
comprovar fa pocs dies amb l'assassinat homòfob d'un jove a
La Corunya (Galícia), es fa imprescindible poder debatre
aquesta iniciativa com més aviat millor en el Parlament de les
Illes Balears.

I

Alguns països de la Unió Europea, entre ells Hongria i
Polònia, estan aprovant i aplicant una legislació regressiva i
ofensiva que viola flagrantment els Drets Humans, ja sigui a la
totalitat del seu territori o a determinades zones, cínicament
declarades com «lliures d'ideologia LGTBI». En el cas
d'Hongria, el govern presidit pel primer ministre Viktor Orban
ha introduït una llei que estigmatitza i discrimina a les persones
LGTBI prohibint el contingut referit a l'homosexualitat, el
canvi de sexe o la identitat de gènere a les escoles, la televisió
i les pel·lícules a menors de devuit anys, situant
l'homosexualitat en les mateixes condicions que la pornografia.
El grups progressistes en el Parlament Europeu han liderat una
resposta inequívoca de condemna a aquest darrer atac legislatiu
de la forma més contundent possible: demanant mesures que
permetin acabar amb la propagació de la discriminació i el
delicte d'odi homofòbic a Europa.

A partir d'una Resolució presentada per al seu debat en el
plenari del Parlament Europeu es demanava que la Comissió
Europea i el Consell de la UE avancessin en l'aplicació de
l'article 7 del Tractat de la UE per tal d'aplicar sancions contra
el govern hongarès i activar el Mecanisme de l’Estat de Dret,
que vincula el pressupost amb l'estat de dret i el respecte als
Drets Humans, i condicionin així l’arribada de fons europeus
al país fins que el seu govern no compleixi amb els Drets
Humans.

A la Unió Europea, discriminar les persones LGTBI és
il·legal. Per això, la nova llei hongaresa ha de ser derogada per
incomplir els Drets Humans i per ser ofensiva i una vergonya
per a tota Europa. Aquestes lleis retrògrades són llavors d'odi
i violència.

Finalment el Parlament Europeu adoptà el passat 8 de juliol
de 2021 la Resolució «B9-0412/2021 sobre la violació del Dret
de la Unió i dels drets dels ciutadans LGBTIQ a Hongria a
conseqüència de les modificacions legals aprovades pel
Parlament Hongarès». En aquesta votació els representants
espanyols del Partit Popular i VOX van tornar a triar el bàndol
equivocat de la història i van preferir posar-se al costat de
l'extrema dreta homòfoba deixant de banda els Drets Humans.
En el cas dels eurodiputats del PP espanyol, resulta molt
revelador el fet de que es desmarquessin del sentit de vot de la
gran majoria de delegacions del Partit Popular Europeu que sí
que van donar suport al text, mentre que els representants del
PP de Pablo Casado van decidir abstenir-se.

Això és un símptoma més que la dreta ultra espanyola, amb
els seus vots, no vol aturar l'escalada de LGTB-fòbia que s'està
propagant arreu d'Europa i que ha tengut a Espanya un darrer
i horrible episodi amb la mort del jove Samuel a La Corunya.
En qüestió de Drets Humans no s'haurien d'acceptar mitges
tintes, silencis o abstencions. No hi caben les posicions
intermèdies. El silenci i l'abstenció amb qüestions d'odi
esdevenen còmplices.

A la votació en el Parlament Europeu es va evidenciar que
hi ha dos Partits Populars. Per un costat, la major part del Partit
Popular Europeu, que està dient prou a la LGTB-fòbia i aïlla a
la ultradreta. Per altre costat, tenim a la dreta espanyola que
prefereix fer un seguidisme de la ultradreta per interessos de
consolidació de poder a les Comunitats Autònomes on
governen conjuntament. Bescanvien el poder i el control a
governs autonòmics a canvi a la dignitat i els Drets Humans de
les persones.

Una normativa molt similar a la impulsada per Orban a
Hongria la trobam a la Regió de Múrcia on el PP, gràcies al
suport de VOX, pot governar amb una generosa majoria a la
cambra legislativa autonòmica. A canvi, els ultradretans li han
demanat que implanti el conegut «pin parental» que consisteix
en posar traves per a l'impuls d'una educació en llibertat,
igualtat i respecte a les altres realitats i orientacions sexuals.

II

El passat 3 de juliol de 2021 un al·lot de vint-i-quatre anys,
Samuel Luiz Muñiz, moria assassinat a cops per persones que
l'increparen amb insults homòfobs. Samuel és la darrera víctima
mortal conseqüència del discurs d'odi contra les persones
LGTBI. Aquest discurs, combinat amb polítiques
discriminatòries impulsades a alguns països europeus per
moviments d'extrema dreta, és en realitat una croada homòfoba
contra els Drets Humans. Els drets LGTBI són Drets Humans.
Com a rebuig d'aquesta agressió, milers de persones ens vam
manifestar a diversos punts del territori espanyol per mostrar el
rebuig a aquesta agressió que, per desgràcia, no és un cas aïllat.
Cada dia coneixem noves agressions, de diverses intensitats,
que atemoreixen al col·lectiu LGTBI i generen un clima
irrespirable per a moltes persones al qual s'hi ha d'afegir una
violència que no es veu a simple vista: la de l'homofòbia
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practicada per familiars, cercles d'amistats, xarxes socials,
assetjament escolar... contra aquelles persones que tenen una
orientació diferent de la «normativa».

Aquests dies hem conegut el cas d'un menor en el nostre
context més immediat, a Mallorca, que ha patit rebuig continuat
i agressions per part dels seus mateixos familiars pel simple fet
de la seva orientació sexual. Una situació terrible si tenim en
compte que es desenvolupa a la mateixa casa de la víctima que
ha de patir un odi per part de persones, pares i germans, que el
que haurien de fer es estimar-lo, donar-li protecció i suport, fos
quina fos la seva sexualitat.

Les persones LGTBI mostren el seu coratge i fermesa arreu
del món. Des d'Hongria a Polònia. De Polònia a Geòrgia, de
Geòrgia a Ghana i a molts altres indrets. És un coratge de
persones que han de combatre diàriament amb una realitat
hostil per poder estimar, per poder autodeterminar-se a nivell
afectivosexual amb total llibertat.

III

El juny de 2005 el Congrés dels Diputats va aprovar la Llei
13/2005 de reforma del Codi Civil pel que fa al dret a contreure
matrimoni, i va convertir en drets i igualtat real una de les grans
reivindicacions de l'activisme LGTBI. Pocs anys després es va
impulsar l'aprovació de la Llei 3/2007 reguladora de la
rectificació registral de la menció relativa al sexe de les
persones, que va suposar un avanç internacional sense
precedents per als drets de les persones trans.

A Balears, la Llei LGTBI i contra la discriminació,
aprovada el 2016, ha suposat un punt d'inflexió per garantir els
drets de les persones LGTBI i per erradicar la LGTB-fòbia,
avançant vers una societat més respectuosa amb la diversitat.
Recentment s'han començat a tramitar els Avantprojectes de la
Llei per a la Igualtat real i efectiva de les persones trans i per
a la garantia dels drets de les persones LGTBI i de la Llei
Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, així com
la Proposició de Llei Integral per a la Igualtat de Tracte i la No
Discriminació. Tot plegat marca un camí inequívoc que fa
d'Espanya un dels estats més avançats del món pel que fa a la
protecció dels drets individuals i col·lectius de les persones i
en l'avanç de la lluita per a la Igualtat.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignats presenten
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears condemna l'assassinat
homòfob del jove gallec Samuel Luiz Muñiz, darrera víctima
mortal de la LGTB-fòbia a Espanya, expressa el seu condol i
solidaritat amb la seva família i amics, i desitja que es faci
justícia com més aviat millor per a Samuel.

2. El Parlament de les Illes Balears condemna tots els atacs de
violència física o verbal cap a persones del col·lectiu LGTBI
que s'han produit darrerament a tots els àmbits: social, familiar,
laboral, esportiu, educatiu, etc., i insta les administracions
públiques responsables i la societat civil a donar tot el suport a
les víctimes i seguir impulsant mesures per tallar aquesta
espiral d'odi.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que, en tots els àmbits de representació internacional, formi
part de les accions necessàries per posar fre a les legislacions
i actes de governs estatals, regionals o locals que suposin un
retrocés en els Drets Humans, especialment aquells que
s'emparin en posicions d'odi i rebuig envers el col·lectiu de
persones LGTBI.

Palma, a 14 de juliol de 2021
El diputat
Joan Ferrer i Ripoll
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de juliol de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 21 de juliol de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 6516/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a implicació i participació del Govern de les Illes
Balears en les mesures de prevenció, seguretat i coordinació
de les festes de Sant Joan de Ciutadella, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Les festes de Sant Joan de Ciutadella constitueixen
l’expressió més viva de la tradició popular de Menorca entorn
a l’antiga Obraria de Sant Joan, amb una celebració anual, el
Diumenge del Be, i els dies 23 i 24 de juny, que uneix els
continguts eqüestres, religiosos i els actes cavallerescs, on els
pagesos són els cavallers que participen a la qualcada.

Aquesta celebració es regeix per uns protocols no escrits
que durant generacions s’han transmès oralment, s’ha convertit
en un gran espectacle lúdic que atreu a Ciutadella milers de
visitants, molts d’ells desplaçats expressament cada any des de
Mallorca a Menorca, que volen gaudir de l’ambient i les
jornades festives santjoaneres, amb trobades i activitats que
comencen els dies abans del 23 i 24 de juny, com els festers,
que motiven massives concentracions.

Les festes de Sant Joan de Ciutadella transcendeixen, per la
seva dimensió i afluència de visitants, l’àmbit local del
municipi de Ciutadella i aquests darrers anys han adquirit i
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consolidat una dimensió insular i també autonòmica, per la seva
incidència i ressò al conjunt de les Illes Balears.

Aquesta celebració festiva exigeix i implica un gran esforç
d’organització, preparació i coordinació i, a la vegada, provoca
unes elevades despeses a l’Ajuntament de Ciutadella en
nombrosos àmbits dels serveis públics com seguretat i
vigilància, control dels accessos i espais públics, assegurances
per al personal que participa en aquests serveis, junt amb els
caixers i cavallers de la qualcada, reforços sanitaris, atenció
veterinària, ordenació del trànsit i aparcament de vehicles, etc.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a participar, col·laborar i donar suport -tècnic i
financer- a l’Ajuntament de Ciutadella per millorar la
coordinació, el control i l'organització de les festes de Sant
Joan, tenint en compte les competències que gestiona el Govern
autonòmic en l’IBSalut, Protecció Civil, Ports de les Illes
Balears, Conselleria d’Educació i coordinació de Policies
Locals, entre d’altres, que tenen directa incidència en les festes
de Ciutadella.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir amb l’Ajuntament de Ciutadella i també amb
el Consell insular de Menorca un marc estable de col·laboració
i coordinació per garantir, amb criteris de suport entre
administracions, una eficaç acció per prevenir i evitar riscos
durant tots els dies de les festes de Sant Joan.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectius aquests acords per aplicar els criteris de
col·laboració, coordinació i prevenció a partir de les festes de
Sant Joan de 2022 amb la constitució d’una comissió
permanent de coordinació, amb la participació de l’Ajuntament
de Ciutadella i el consell insular.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure en els pressupostos de la comunitat
autònoma, a partir de 2022, una partida finalista, d’almanco
150.000 euros, destinada a cobrir les despeses en aquelles
matèries que impliquen el Govern autonòmic, en relació amb
les festes de Sant Joan de Ciutadella.

Palma, a 15 de juliol de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Antonio Costa i Costa

B)
RGE núm. 6544/21, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a laïcitat,
davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca

presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

La laïcitat és una senya d'identitat que és consubstancial a
la sobirania del poder civil, la llibertat individual i la
democràcia. Reivindicacions històriques com la llibertat de
consciència i de culte, la secularització dels cementiris, el
matrimoni civil, el divorci, la llibertat d'investigació, l'educació
laica i la no imposició de la religió catòlica en l'ensenyament o
la coeducació són conquestes de la lluita històrica per la laïcitat
i patrimoni compartit per la immensa majoria de la ciutadania.

La laïcitat implica igualtat de drets que impedeix qualsevol
privilegi públic de les conviccions personals i requereix de la
universalitat de l’acció pública, per evitar discriminacions de
qualsevol tipus. L’Estat no pot discriminar la seva ciutadania,
els seus ciutadans per motius religiosos, ha de garantir la
llibertat i la igualtat en l’exercici de la llibertat de consciència,
religiosa i de culte.

Si el 1978, el percentatge d'espanyoles i espanyols que es
consideraven catòlics era del 90,5% el març de 2020, segons el
baròmetre del CIS de març de 2021, un 65,3% dels enquestats
va assegurar no anar «mai» o «gairebé mai» a missa, quan el
1983 tot just ho afirmava un 22,2%.

Els catòlics practicants es mantenen immòbils en el 19,5%,
mentre que els no creients, ateus i agnòstics, sumen ja el 36,1%
de la població d'aquest país. El 37,6% dels menors de 24 anys
es declaren catòlics i entre la franja d'edat dels joves dels 25 als
34 anys parlam del 39,2%.

La dictadura franquista va impulsar els col·legis religiosos
i la religió catòlica obligatòria a tots els centres escolars de
l'Estat. La resta de conviccions i religions van ser perseguides,
fins ben entrats els anys seixanta, quan es va promulgar la Llei
de llibertat religiosa de 1967.

Els Acords de l'Estat Espanyol amb la Santa Seu del 3 de
gener de 1979 són la base legal que posa en dubte
l'aconfessionalitat formal promulgada per la Constitució als
articles 16.1: "Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de
culte dels individus i les comunitats sense més limitacions, en
les seves manifestacions, que la necessària per mantenir l'ordre
públic protegit per la llei"; i 16.3: "Cap confessió no tendrà
caràcter estatal".

Aquests acords varen atorgar a l'Església catòlica
nombrosos beneficis i privilegis en assumptes jurídics,
culturals, econòmics, sobre Forces Armades, servei militar i en
l'àmbit educatiu, fet que fa que avui dia la religió formi part del
sistema educatiu.

Les conviccions de consciència, religioses, agnòstiques o
atees són un exercici de la llibertat individual, per tant, formen
part de l'àmbit privat de les persones. Cada persona és titular
del dret de llibertat ideològica i religiosa, un exercici que
constitueix el fet religiós, amb implicacions públiques, i per
tant, dimensions socials, culturals i polítiques innegables. Per
tant, requereixen regulacions i garanties.

L'escola ha de ser un espai laic on es desenvolupi el
pensament, la creativitat i l'esperit crític en llibertat. Sense
l'afecció de cap religió. Entenem que per practicar el culte i
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seguir un aprenentatge religiós hi ha entitats privades a les
quals es pot realitzar. L'escola pública, sostinguda amb els
doblers de tots i totes, ha de quedar lliure de condicionaments
i dogmes religiosos. Només així garantirem que tots els nins i
nines creixin i es desenvolupin vertaderament lliures.

La coherència d'una democràcia constitucional exigeix d'un
compromís ferm amb la laïcitat de l'Estat i així hauria de figurar
explícitament a la Constitució. La millor garantia de respecte
a les diferents opcions de consciència és la de la neutralitat de
l'Estat.

La societat espanyola és molt plural i s'ha secularitzat,
sobretot entre la població de menor edat.

És qüestió de voluntat política avançar en la laïcitat de les
institucions de l'Estat i de l'aprenentatge, en particular.

Per tot el que s'ha exposat, els Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a denunciar el Concordat amb la Santa Seu per deixar sense
efecte l'acord de 1953 entre el Vaticà i la dictadura franquista,
a més dels Acords de l'Estat i l'Església de 1976 i 1979.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a substituir els Acords amb l'Església per un nou acord bilateral
basat en els principis de laïcitat i igualtat entre homes i dones,
en coherència amb la condició aconfessional d'Espanya que
recull la Constitució.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a treure l'ensenyament de les religions de les escoles
sostingudes amb fons públics modificant la legislació i els
acords pertinents: els acords de 3 de gener del 1979 amb
l'Església catòlica; la Llei 24/1992, de 10 de novembre, amb les
esglésies evangèliques; la Llei 25/1992, de 10 de novembre,
per la qual s'aprova l'acord de cooperació de l'Estat amb la
Federació de Comunitats Israelites d'Espanya; i la Llei
26/1992, de 10 de novembre, de cooperació de l'Estat amb la
comissió islàmica d'Espanya.

Palma, 19 de juliol de 2021
Els diputats
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 4669/20, del diputat Maxo
Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a llistes d'espera de l'IBAVI  a Balears.

Cal fer esment al fet que les dades incloses a la taula
adjunta no reflecteixen la realitat de la situació de la demanda,
ja que l’actual sistema d’inscripció en el Registre en el qual es
demana únicament document d’identitat i certificat
d’empadronament històric fa que la ciutadania, en moltes més
ocasions de les desitjades, s’inscrigui sense tenir una voluntat
clara de voler accedir a un habitatge d’HPO, o sense complir
els requisits, i sense poder comprovar per part de l’IBAVI que
es compleixin mínimament segons els criteris d’adjudicació.

Això es pot comprovar després, quan, durant el
procediment d’adjudicació de l’IBAVI, en comunicar la
possible adjudicació d’un habitatge, la persona inscrita o bé no
respon a l’esmentat requeriment, o bé manifesta expressament
que no hi està interessat, la qual cosa fa que el temps de rotació
entre els habitatges augmenti i empitjori l’eficàcia en la gestió
del parc. És a dir, més temps les cases buides, més temps
d’espera i manco ingressos per l’IBAVI.

Podeu consultar les dades en aquest enllaç.

Palma, 4 de juny de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 6999 a 7002/20, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a tests ràpids i PCR que s'han realitzat
a Eivissa, a Formentera, a Menorca i a Mallorca des del
passat 1 de març fins al 14 d'abril per detectar possibles
casos de coronavirus.

Durant els primers mesos de la pandèmia es realitzaven
PCR a totes les persones que presentaven símptomes.

Per saber si una persona està contagiada de la COVID-19
amb el positiu d’una prova és suficient perquè en prenguin les
mesures adients.

- Si és un test d’antígens s’ha de comprovar amb PCR.
- Si és una PCR positiva si.

Per tenir les dades actualitzades diàriament sobre aquesta
iniciativa i poder tenir una perspectiva des de l’inici de la
pandèmia (per municipis, illes o comunitat autònoma) es pot
consultar al visor de dades COVID que es pot trobar a la
següent direcció:
https://www.caib.es/sites/covid-19/ca/visor_covid-19_illes_b
alears/

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-035.pdf#page=77
http://xip.parlamentib.es/frge-202105598-1
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=104
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Palma, 5 de juliol de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 1620/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a participació, cost i línies de feina de
l'Institut Ramon Llull en relació amb Balears.

L’any passat la Direcció General de Cultura, a través de
l’Institut d’Estudis Baleàrics, va col·laborar de forma intensa
en projectes d’internacionalització d’autors i empreses de les
Illes Balears de totes les àrees culturals.

Per aquest any 2021, de moment i a dia d’avui, es té una
col·laboració IEB/IRLL a la missió d’Editors de la setmana i
del llibre en català de Barcelona; una col·laboració per Fira B,
i finalment, i conjuntament amb l’ajuntament de Palma s’ha
començat a gestionar la possibilitat d’entrar en el seu programa
de residències FABER.

Palma, 6 d’abril de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 2070/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a gestió dels Fons
Europeus (VI).

Dependrà de les convocatòries.

Palma, 16 de juny de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 2928/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a primeres dosis de les vacunes contra
la COVID-19 que s'han administrat des del 27/12/2020 al
24/03/2021.

Entre els dies 27/12/2020 i 24/03/2021 s’administraren un
total de 100.286 primeres dosis:
• BioNTech/Pfizer: 58.530
• Oxford/AstraZeneca: 35.876
• Moderna/Lonza: 5.880

Palma, 14 de juny de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 2933/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a edat dels pacients ingressats a la
UCI a causa de la COVID-19 des del 27/12/2020 al
24/03/2021.

Ateses les característiques de la resposta, queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major de la
cambra.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 4120/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a incidències en la campanya de
vacunació respecte dels usuaris que han estat positius de
COVID-19 amb prova PCR registrada pel centre
COVID/InfoCOVID Illes Balears.

L’estratègia de vacunació 4 (publicada el 26 de febrer)
realitza una sèrie de recomanacions per vacunar les persones ja
infectades. Aquests criteris s’actualitzen en l’estratègia de
vacunació 5 (del 30 de març).

Les persones amb antecedents d’infecció simptomàtica o
asimptomàtica per SARS-CoV-2, independentment de la data
de confirmació, es vacunaran com s’especifica a continuació
segons l’edat i el moment de la infecció. Aquestes
recomanacions són per a les vacunes la pauta de la qual és de
dues dosis (Comirnaty, Vaxzevria i vacuna de Moderna):

1. Persones de 65 o menys anys d’edat amb diagnòstic
d’infecció per SARS-CoV-2 abans de rebre la primera dosi:
s’administrarà una sola dosi almenys sis mesos des del
patiment o diagnòstic d’infecció. En cas que s’administri
abans d’haver transcorregut aqueixos sis mesos, la dosi es
considerarà vàlida i no serà necessari administrar més dosis.

2. Persones de 65 o menys d’edat amb diagnòstic d’infecció
per SARS-CoV-2 després d’haver rebut la primera dosi:
s’administrarà una segona dosi transcorreguts sis mesos des
del patiment o el diagnòstic d’infecció.

3. Persones majors de 65 anys amb diagnòstic d’infecció per
SARS-CoV-2 abans de rebre la primera dosi.
S’administrarà un pauta de dues dosis. No s’esperaran sis
mesos després de la infecció per a l’administració de la
primera dosi.

4. Persones majors de 65 anys amb diagnòstic d’infecció per
SARS-CoV-2 després d’haver rebut la primera dosi. Es
completarà la pauta amb una segona dosi quan estiguin
completament recuperades i hagi finalitzat el període
d’aïllament, garantint l’interval aconsellat entre dosis. No
s’esperaran sis mesos després de la infecció per a
l’administració de la segona dosi.

En total, a les Balears, s’ha immunitzat amb una sola dosi
a un total de 733 persones. Totes elles menors de 65 anys, com
estableix la darrera actualització de l’estratègia de vacunació,
que han passat la malaltia en els sis mesos anteriors  a la cita de
vacunació per a la primera dosi (a l’haver passat la malaltia en
aquest termini es converteix en monodosi). Queda exclòs el

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-088.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-095.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-095.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-099.pdf#page=18
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grup 7 (transplantats, diàlisi i oncològics) que SI han de rebre
la segona dosi.

El registre de monodosi es va posar en marxa a Balears el
12 de març. És a dir, a partir del 12 de març les persones
citades per la primera dosi, que havien passat la malaltia durant
els 6 mesos anteriors, només reben una dosi.

Palma, 14 de juny de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 4211/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a polítiques del
Govern per aconseguir crear i retenir talent a les nostres
illes.

La primera qüestió per aconseguir retenir el talent és
aconseguir crear-lo o posar les condicions perquè floreixi. En
aquest sentit, cal posar en valor l’enorme inversió
pressupostària desenvolupada en l’educació, en la formació
professional i en la UIB. Igualment els recursos per impulsar la
recerca i la innovació s’han incrementat considerablement.

D’altra banda, per retenir el talent cal que la nostra
economia sigui capaç de crear suficients llocs de feina. En
aquest sentit i fins a la pandèmia, Balears era el territori amb un
major nivell de creació d’ocupació. A més, per retenir el treball
és important que les condicions d’aquest treball també siguin
adients. Per això, es va posar en marxa un programa de lluita
contra la precarietat laboral, per ajudar a que la contractació a
Balears sigui preferentment indefinida i a temps complet.

Finalment i per aquells casos d’aquelles persones que
estudien i que no troben feina es va desenvolupar un programa
específic del SOIB que era el SOIB JOVE. Dins aquest
programa es va posar en marxa un programa en col·laboració
amb la UIB d’orientació laboral per als joves que finalitzen els
seus estudis amb l’objectiu que tinguin la inserció laboral més
ràpida possible, preferentment amb contractació indefinida, i a
més que la transició a un lloc de feina relacionat amb la
formació impartida.

A més, per tal d’ajudar a la inserció laboral el Govern a
través del SOIB posà en marxa ja la passada legislatura el
programa SOIB QUALIFICATS perquè els joves amb estudis
superiors tinguessin una primera experiència professional i
adquirissin les soft skills que els ajudi a una millor carrera
laboral.

Per tant, tot plegat, les mesures per ajudar a retenir el talent
passen per una acció combinada i transversal que abasta l’àmbit
educatiu i de recerca, i que arriba fins a l’àmbit ocupacional.

Palma, 29 de juny de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
I)

A les Preguntes RGE núm. 4473, 4475 i 4476/21, del
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relatives a població nascuda
entre els anys 2001 i 2007 no vacunada contra la meningitis
a les Illes Balears, a dades de vacunació contra la
meningitis corresponents a 2020 i a 2021 als nascuts entre
els anys 2001 i 2007 a les Illes Balears.

Població nascuda entre el 2001 i 2007
Pendents de vacunació de meningitis a 30 d’abril de 2020:

153.563.

Persones vacunades de meningitis des del gener de 2020 fins a
30 d’abril de 2020, nascuts entre 2001 i 2007:

Mes vacunats
Gener 1.219
Febrer 1.012
Març   503
Abril     14
Maig   143
Juny 1.639
Juliol 2.942
Agost 1.793
Setembre 1.708
Octubre   990
Novembre 1.024
Desembre   846
Total 13.833

Persones vacunades de meningitis des del gener de 2021 fins a
30 d’abril de 2021, nascuts entre 2001 i 2007:

Mes vacunats
Gener 1.036
Febrer 1.542
Març 1.519
Abril 1.057
Total 5.154

Palma, 29 de juny de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 4474/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a tipus de mitjans utilitzats des de la
Conselleria de Salut i Consum per comunicar-se amb els
col·lectius pendents de rebre la vacuna contra la meningitis
i citar-los per a la vacunació.

• Recordatoris de vacunació mitjançant les escoles a les
cohorts d’al·lots a qui correspon la vacunació (12 anys en
calendari de vacunació infantil).

• Recordatoris de vacunació mitjançant les escoles a la cohort
que compleix els 14 anys, per a revisar les vacunacions
infantils administrades i, si cal, completar-les. Entre ells
s’inclou la recaptació específica per la vacunació contra el
meningococ dels grups ACWY.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-099.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-100.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-100.pdf#page=27
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• Informació a les cohorts de joves i adolescents nascudes a
partir de 2001 que encara estan a centres educatius, inclosa
la UIB.

Des de 2019 la informació s’envia a través dels sistemes
telemàtics de la Conselleria d’Educació i de la UIB:
• Informació al web de vacunes http://vacunes.caib.es.
• Informació de la campanya de vacunació contra el

Meningococ ACWY als professionals sanitaris a través de
centres sanitaris i col·legis professionals.

• Cartelleria a oficines de farmàcia.
• Informació mitjançant xarxes socials (twitter i instagram).
• Contacte personal i citació des del Servei de Salut de les

Illes Balears.

Palma, 29 de juny de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 4477 i 4478/21, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a dades sobre diagnòstics de casos de
meningitis el 2020 i 2l 2021 a les Illes Balears.

Al registre de Malalties de Declaració Obligatòria consten
10 casos de Malalties Meningocòccida. No tenim informació
sobre “tractaments”. D’aquests casos, un, figura com
“defunció” al 2020.

El 2021 al registre de Malalties de Declaració Obligatòria,
en les dates sol·licitades cap cas de Malaltia meningocòccica.

Palma, 29 de juny de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 4479/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a tipus de mitjans utilitzats des de la
Conselleria de Salut i Consum per comunicar-se amb els
col·lectius pendents de rebre la vacuna contra el papil·loma
humà.

• Recordatoris de vacunació mitjançant les escoles a la cohort
d’al·lotes a qui correspon la vacunació.

• Recordatoris de vacunació mitjançant les escoles a la cohort
que compleix els 14 anys, per a revisar les vacunacions
infantils administrades i, si cal, completar-les. Entre elles
s’inclou la vacuna contra VPH.

Des de 2019 la informació s’envia a través dels sistemes
telemàtics de la Conselleria d’Educació i de la UIB
• Informació al web de vacunes http://vacunes.caib.es.
• Informació de la possibilitat de recaptació fins als 26 anys

-inclosa a les Illes Balears des de 2015- les dones no
vacunades al moment en què els corresponia als
professionals sanitaris a través dels centres sanitaris i
col·legis professionals.

• Informació mitjançant xarxes socials (twitter i instagram).
• Contacte personal i citació des del Servei de Salut de les

Illes Balears.

Palma, 29 de juny de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 4480 i 4481/21, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a dades sobre vacunació contra el
papil·loma humà el 2020 i el 2021 a les Illes Balears.

El total de persones vacunades contra el papil·loma humà
l’any 2020 és de 13.913, que es desglossen de la manera
següent:

Cod_vacuna Mes Vacunats
VAC52 Gener 1.831
VAC52 Febrer 1.858
VAC52 Març 1.498
VAC52 Abril   891
VAC52 Maig   770
VAC52 Juny   763
VAC52 Juliol 1.361
VAC52 Agost   899
VAC52 Setembre   916
VAC52 Octubre   597
VAC52 Novembre   563
VAC52 Desembre   696

Cod_vacuna Mes Vacunats
VAC92 Gener 110
VAC92 Febrer 150
VAC92 Març 191
VAC92 Abril 162
VAC92 Maig 140
VAC92 Juny 46
VAC92 Juliol 67
VAC92 Agost 68
VAC92 Setembre 98
VAC92 Octubre 62
VAC92 Novembre 76
VAC92 Desembre 100
Total 13.913

El total de persones vacunades contra el papil·loma humà
l’any 2020 és de 4.286, que es desglossen de la manera
següent:

Cod_vacuna Mes Vacunats
VAC52 Gener   868
VAC52 Febrer   963
VAC52 Març  1.063
VAC52 Abril    848

VAC92 Gener    108
VAC92 Febrer    123
VAC92 Març    161
VAC92 Abril    152
Total 4.286
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Palma, 29 de juny de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 4482/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a dades sobre diagnòstic del
papil·loma humà el 2020 a les Illes Balears.

Els virus del papil·loma humà són responsables de quadres
molt variats de diferent localització i significat que van de
berrugues de la pell autolimitades que es curen soles fins
càncers mortals de cull uterí. Necessitaríem que reformuli la
pregunta especificant a quin tipus d’afecció es refereix.

Palma, 29 de juny de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 4483/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a dades sobre diagnòstic del
papil·loma humà el 2021 a les Illes Balears.

Les infeccions per virus de papil·loma humà inclouen un
espectre molt ample d’infeccions, que oscil·len des de les
berrugues planes a la pell que poden remetre sense tractament
fins el càncer de coll uterí. Es necessitaria definir millor la
consulta per poder donar la informació.

Palma, 14 de juny de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 4508/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres al centre de dia de Sa Indioteria.

Les obres es varen iniciar dia 24 d’abril de 2020 i està
prevista la seva finalització aquest estiu, amb un total
d’execució d’obres ara mateix del 78%.

Palma, 17 de juny de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 4519/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a agressions a treballadors produïdes
l'any 2021, de l'1 de gener a 30 d'abril, per mesos, al centre
Es Pinaret.

Gener: 2 lleus
Febrer: 1 lleu
Març: 3 lleus i 1 greu
Abril: 0.

Palma, 15 de juny de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 4520/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a agressions a treballadors produïdes
l'any 2021, de l'1 de gener a 30 d'abril, per mesos, al centre
Es Mussol.

No hi ha hagut cap agressió.

Palma, 15 de juny de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 4521/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a agressions a treballadors produïdes
l'any 2021, de l'1 de gener a 30 d'abril, per mesos, al centre
Es Fusteret.

No hi ha hagut cap agressió.

Palma, 15 de juny de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 4523/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estat de les obres d'enderrocament de
part de l'edifici administratiu d'Es Pinaret.

Actualment ja s’ha licitat i adjudicat el projecte d’obres. Per
qüestió d’organització i seguretat, les obres s’iniciaran la
segona quinzena de juny.

Palma, 8 de juny de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez
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Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 4524/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estat de les obres de l'edifici Es Pinaret
II o Es Quatre Pins.

Es podrà obrir i funcionar a ple rendiment una vegada
s’hagin instal·lat les noves càmeres de vídeo vigilància, s’hagi
procedit a la migració del sistema al nou espai de control i
haver comprovat el seu correcte funcionament. Les obres
d’instal·lació del sistema de vídeo vigilància segueixen el ritme
previst.

Palma, 8 de juny de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 4525/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversió feta des del mes d'agost fins a
l'actualitat en seguretat per a l'edifici d'Es Pinaret.

Walkies (inversió realitzada 14.076€)
• Instal·lació d’un repetidor digital i re-programació dels

walkies d’Es Pinaret per augmentar la cobertura. Així s’ha
dotat a la dinàmica diària del centre de 2  canals més
(canals 3 i 4 amb bona cobertura), més 1 canal específic per
vigilants de seguretat (canal 2) i 1 reservat a emergència.

• Reparació de les antenes de walkies rompudes o
defectuoses per mal ús que impedeixen una bona cobertura.

• Adquisició de 16 walkies nous per augmentar el nombre
que disposàvem. El nombre d’unitats de walkies actuals al
Pinaret són: 30 aportats per l’empresa de seguretat i 20
aportats per la FISE.

• Realitzat estudi de cobertura de la receptivitat dels walkies.

Antipànics (inversió realitzada 3.713€)
• Instal·lació mòdul IP en central BOSCH i configuració

APP a tablet, control per millora de la localització dels
antipànics.

• Adquisició de 30 unitats antipànic (abans n’hi havia una
unitat per llar, ara cada educador de torn en podrà disposar
d’una).

Càmeres (inversió realitzada 4.416€)
• Instal·lació de càmeres i polsadors als 5 nous portons

instal·lats a passadissos d’Es Pinaret.

Compra de matalassos i material tèxtil ignífug (inversió
realitzada 8.215€)
• Adquisició de tèxtil ignífug per roba de llit per reposició

centres FISE.

Sistemes contra incendis (inversió realitzada 5.760€)
• S’ha reparat l’aljub localitzat a la zona de l’antiga

Conselleria, ara 4 Pins per assegurar el necessari
subministrament d’aigua a les BIES i a tot el recinte d’Es
Pinaret i 4 Pins.

•

Antidisturbis (inversió realitzada 712€)
• Adquisició de més dotació d’equipaments antidisturbis (2

escuts i 2 cascs més).

Estructures per aïllar punts i fuita (inversió realitzada 14.877€)
• Instal·lació de 5 portons amb obertura electrònica als

passadissos llars Embat/Llevant i Xaloc d’Es Pinaret.

Palma, 8 de juny de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 4526/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversió feta des del mes d'agost fins a
l'actualitat en seguretat per a l'edifici d'Es Fusteret.

Donat el tipus de perfil i el nombre d’internes l’actual
centre Es Fusteret no té la necessitat de les mateixes mesures de
seguretat que Es Pinaret, encara que compleix amb tots els
equipaments exigibles per normativa. No s’ha detectat ni
sol·licitat per part dels treballadors, direcció o comitè
augmentar els equipaments de seguretat.

Amb la re-ubicació del centre s’estudiarà la necessitat
d’instal·lar càmeres de vídeo vigilància.

Palma, 8 de juny de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 4530/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a previsió del trasllat de les menors d'Es
Fusteret al nou espai del seminari.

A petició de l’arrendador i per acord entre les dues parts, el
trasllat es realitzarà al primera quinzena de juliol.

Palma, 8 de juny de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 4610 a 4612/21, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a projecte de reforma del centre de salut
de Son Ferriol (1 a 3).

El projecte ja està encarregat i supervisat per l’Oficina
Tècnica de Supervisió. No és un projecte de reforma, si no de
l’execució d’un centre de salut nou al mateix lloc. 

En el projecte s’estableix un PEC amb IVA de
5.127.690,45€, i el termini d’execució estimat per a les obres,
segons el projecte, és de 15 mesos.
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Palma, 14 de juny de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Z)

A les Preguntes RGE núm. 4649 i 4650/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a representació
d'organitzacions professionals agràries i cooperatives a la
Mesa de Diàleg Social.

1. La composició de la Mesa de Diàleg Social es va fer, per
part del Consell de Govern, amb les organitzacions amb més
representativitat segons la Constitució Espanyola, l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, la Llei Orgànica de Llibertat
Sindical i la nostra llei autonòmica de participació institucional. 

2. De moment no s’ha considerat per part del Consell de
Govern canviar els criteris de composició de la Mesa de Diàleg
Social.

Palma, 14 de juny de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 4651/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a negociació de l'encaix específic per a les Balears
a la nova PAC.

Per qüestions de negociacions, encara no es pot donar
aquesta informació.

Palma, 23 de juny de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 4652/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a negociació del Pla estratègic per al període 2023-
2027.

Per qüestions de negociacions, encara no es pot donar
aquesta informació.

Palma, 23 de juny 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. 4653/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a factor de la insularitat de Balears a la futura
PAC.

Quan es faci públic el Pla Estratègic Nacional d’Espanya
per a la futura PAC.

Palma, 14 de juny de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 4654/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a caiguda en un 21% del preu de comercialització
de l'ametlla durant el 2020.

La valora com a molt negativa pel que reben els nostres
productors locals d’ametlla, tot i que la caiguda es deu
principalment a factors de mercat que no podem controlar com
a Govern de les Illes Balears. El que sí podem fer i estem fent
és desenvolupar el Pla de Reestructuració de fruits secs per fer
més rendible i productiu aquest sector,  i que sigui sostenible a
la vegada que més competitiu.

Palma, 11 de juny de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 4655/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla de reestructuració dels fruits secs a Mallorca.

Aquest pla ja està redactat i va ser presentat públicament el
passat 19 de març per part de la consellera i del director general
d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural. És un pla
que s’aplica des de ja i fins al 2027.

Palma, 11 de juny de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 4656/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a problemes de l'evacuació dels pluvials d'Alaior
(1).

El Govern, en l’àmbit de les seves competències continuarà
amb les tasques de manteniment i conservació de les lleres al
municipi. La competència de gestió de l’escorrentia superficial
urbana és municipal. En aquest aspecte el Govern ha aportat un
estudi de diferents alternatives que l’ajuntament ha de valorar
en l’àmbit de les seves competències. En qualsevol dels casos
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el govern queda a la seva disposició quant a assessorament
tècnic.

Palma, 23 de juny de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 4657/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a problemes de l'evacuació dels pluvials d'Alaior
(2).

El Govern va presentar un estudi de diferents alternatives
perquè l’Ajuntament,  en l’àmbit de les seves competències, les
estudiï, n’incorpori més i dugui a terme la que trobi més adient,
sense perjudici de la col·laboració en l’assessorament tècnic
que sigui necessària o l’ajuda en la recerca de possibles fons de
finançament.

Palma, 23 de juny de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 4658/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a problemes de l'evacuació dels pluvials d'Alaior
(3).

En el seu moment es va signar una sèrie de convenis amb
diferents propietaris de terrenys per la ocupació temporal
durant un any i mentre es duien a terme les obres necessàries
previstes al projecte “Protecció front avingudes del nucli urbà
d’Alaior, actuació d’urgència” que consistien en l’excavació
d’una rassa. L’any 2018, varen finalitzar aquests convenis. El
passat mes de març de 2020 es varen visitar dues parcel·les per
a estudiar la seva possible restitució. Degut a la COVID i
l’estat d’alarma no s’ha pogut continuar amb aquesta restitució,
la idoneïtat de la qual està lligada a l’actuació que dugui a
terme l’ajuntament per a solucionar el problema de pluvials.

Palma, 23 de juny de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 4659/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a problemes de l'evacuació dels pluvials d'Alaior
(4).

La idoneïtat d’aquesta restitució està lligada a l’actuació
que dugui a terme l’ajuntament per solucionar el problema de
pluvials. El Govern resta a l’espera que es prengui aquesta
decisió. En cas que no es pogués restituir es procedirà a
l’expropiació dels terrenys.

Palma, 23 de juny de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 4676/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a cites per a vacunació de COVID-19.

El criteri no s’ha canviat, s’han adaptat els mitjans de
citació a la quantitat de vacunes disponibles. 

El dia 16 d’abril es va obrir el sistema de citació, i les
primeres vacunes es van posar el dia 21 d’abril.

Continuen convivint el sistema de sol·licitud de cita de
vacunació “via on line” i el sistema telefònic. Les persones de
més de 70 anys s’han citat telefònicament en tot moment i
continuen podent-se citar en el telèfon de repesca. Per sota de
69 anys, s’ha desenvolupat el sistema de cita electrònica, però
els centres de salut han fet i continuen fent i fan constant
recaptació telefònica de les persones encara sense vacunar.

Sí és adequada l’estratègia per aconseguir l’objectiu que la
població pugui rebre la vacuna el més aviat possible, no es
considera que el canvi de criteris i línies d’actuació generi
desinformació e incertesa a la població que s’ha de cridar per
vacunar-se.

Palma, 23 de juny de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 4682/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a estudi sobre l'aprovació d'un curs
especial per reconvertir guàrdies civils i policies nacionals
residents a Balears en policies locals.

En tractar-se d’administracions diferents, l’accés a
l’administració general de l’estat i als cossos i forces de
seguretat segueixen un procés diferent al de les policies locals.

Pel que fa al curs esmentat, ja s’estableix en l’article 28.3
de Coordinació de Policies Locals. Aquesta figura es contempla
en les comissions de servei de lliure designació com la de cap
de Policia, sempre i quan es compleixin els requisits de
titulació exigida.

Cal recordar que l’òrgan competent en convalidació de
titulacions és el Ministeri d’Educació, i no la comunitat
autònoma.

Palma, 4 de juny de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 6445/21, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball, davant el Ple de la
cambra, sobre la situació econòmica i laboral actual.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de juliol de 2021, conformement amb l'article 193.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, davant el Ple de la cambra, per
tal de retre comptes sobre l'assumpte indicat a l'enunciat, i en
preveu la inclusió en un ordre del dia del Ple.

Així mateix, conformement amb els articles 106 i 107 del
Reglament de la cambra, la Mesa acorda que aquesta sol·licitud
es tramiti pel procediment d'urgència, atesa la rellevància i
l'actualitat de l'assumpte en el marc de la situació de la
pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears en aquest
moment.

Palma, a 21 de juliol de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Convocatòria de sessió plenària extraordinària i

habilitació dels dies necessaris per procedir a la validació
o la derogació del Decret llei 6/2021 de 9 de juliol, de
modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació
de les policies locals de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de juliol de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6496/21,
presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es
tramet el Decret llei 6/2021 esmentat a l'enunciat, i se
sol·liciten la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària
per a la seva validació o derogació i l'habilitació dels dies
necessaris per tal de possibilitar-la.

Per tant, de conformitat amb els articles 71.2 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, es convoca sessió plenària
extraordinària, que tendrà lloc el proper dia 27 de juliol, en
acabar, si n'és el cas, la segona sessió plenària extraordinària o,
en tot cas, no abans de les 13.30 hores, amb l'ordre del dia
següent:

Punt únic. Debat i votació sobre la validació o la derogació
del Decret llei 6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la
Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears.

Conseqüentment, també s'acorda d'habilitar dia 27 de juliol
de 2021 per tal que es pugui procedir a la tramitació de què es
tracta.

Palma, a 21 de juliol de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Convocatòria de sessió plenària extraordinària i

habilitació dels dies necessaris per procedir a la
compareixença urgent del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball per retre comptes de la situació
econòmica i laboral actual (RGE núm. 6445/21). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de juliol de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6547/21,
presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual se
sol·liciten la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària
per dur a terme la compareixença esmentada a l'enunciat i
l'habilitació dels dies necessaris per tal de possibilitar-la.

Per tant, de conformitat amb els articles 71.2 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, es convoca sessió plenària
extraordinària, que tendrà lloc el proper dia 27 de juliol, en
acabar, si n'és el cas, la primera sessió plenària extraordinària
o, en tot cas, no abans de les 11.00 hores, amb l'ordre del dia
següent:

Punt únic. Compareixença del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, davant el Ple de la cambra,
per tal de retre comptes de la situació econòmica i laboral
actual (RGE núm. 6445/21).

Conseqüentment, també s'acorda d'habilitar dia 27 de juliol
de 2021 per tal que es pugui procedir a la tramitació de què es
tracta.

Palma, a 21 de juliol de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Admissió del Decret llei 7/2021, de 20 de juliol, de

modificació del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s'estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (RGE núm.
6559/21).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de juliol de 2021, havent estat publicat en el BOIB núm. 97,
de 20 de juliol de 2021, el Decret llei 7/2021, de 20 de juliol,
de modificació del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s'estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, acorda,
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conformement amb els articles 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears i 157 del Reglament de la cambra, de
preveure’n el debat i la votació de totalitat per a la validació
expressa pel Ple del Parlament, en el termini improrrogable de
trenta dies subsegüents al de la promulgació.

Palma, a 14 de juliol de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Convocatòria de sessió plenària extraordinària i

habilitació dels dies necessaris per procedir a la validació
o la derogació del Decret llei 7/2021, de 20 de juliol, de
modificació del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s'estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de juliol de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6559/21,
presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es
tramet se sol·liciten la convocatòria d'una sessió plenària
extraordinària per a la validació o derogació del Decret llei
7/21 esmentat a l'enunciat i l'habilitació dels dies necessaris per
tal de possibilitar-la.

Per tant, de conformitat amb els articles 71.2 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, es convoca sessió plenària
extraordinària, que tendrà lloc el proper dia 27 de juliol, en
acabar, si n'és el cas, la tercera sessió plenària extraordinària o,
en tot cas, no abans de les 15.30 hores, amb l'ordre del dia
següent:

Punt únic. Debat i votació sobre la validació o la derogació
del Decret llei 7/2021, de 20 de juliol, de modificació del
Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un
règim sancionador específic per fer front als incompliments
de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la
crisi ocasionada per la COVID-19.

Conseqüentment, també s'acorda d'habilitar dia 27 de juliol
de 2021 per tal que es pugui procedir a la tramitació de què es
tracta.

Palma, a 21 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 de les diputades Maria Núria Riera i Martos, Patrícia
Font i Marbán i Catalina Pons i Salom, i dels diputats
Sebastià Sagreras i Ballester, Miquel Vidal i Vidal, Juan
Manuel Lafuente i Mir, Maxo Benalal i Bendrihem i
Mariano Juan i Guasch.

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 21 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 de les diputades
i dels diputats següents:

Maria Núria Riera i Martos
Patrícia Font i Marbán
Catalina Pons i Salom
Sebastià Sagreras i Ballester
Miquel Vidal i Vidal
Juan Manuel Lafuente i Mir
Maxo Benalal i Bendrihem 
Mariano Juan i Guasch

Palma, a 21 de juliol de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	A la Pregunta RGE núm. 4530/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió del trasllat de les menors d'Es Fusteret al nou espai del seminari.
	A les Preguntes RGE núm. 4610 a 4612/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a projecte de reforma del centre de salut de Son Ferriol (1 a 3).
	A les Preguntes RGE núm. 4649 i 4650/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a representació d'organitzacions professionals agràries i cooperatives a la Mesa de Diàleg Social.
	A la Pregunta RGE núm. 4651/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a negociació de l'encaix específic per a les Balears a la nova PAC.
	A la Pregunta RGE núm. 4652/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a negociació del Pla estratègic per al període 2023- 2027.
	A la Pregunta RGE núm. 4653/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a factor de la insularitat de Balears a la futura PAC.
	A la Pregunta RGE núm. 4654/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caiguda en un 21% del preu de comercialització de l'ametlla durant el 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 4655/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de reestructuració dels fruits secs a Mallorca.
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