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1. DIPUTACIÓ PERMANENT
 DEL PARLAMENT

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària

sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits als Grups
Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares,
El Pi-Proposta per les Illes i Mixt (RGE núm. 6416/21).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la primera sessió de dia 27 de juliol de 2021, acorda, per 
assentiment, de convocar oportunament la sessió plenària
extraordinària esmentada, amb l'ordre del dia següent: 

Punt únic. Preguntes:

1. RGE núm. 6412/21, de la diputada Sra. Sílvia Tur i
Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sostenibilitat
de quatre sortides simultànies per trajecte entre Eivissa i
Formentera en diferents moments del dia.
2. RGE núm. 6397/21, de la diputada Sra. Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari el Pi Propostes per
les Illes Balears, relativa a increment del nombre de
professionals de pediatria a l’Hospital Can Misses d’Eivissa
dins aquest any.
3. RGE núm. 6400/21, del diputat Sr. Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a pèssima imatge de Balears com a destinació turística.
4. RGE núm. 6401/21, del diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dades de la desocupació en plena temporada turística.
5. RGE núm. 6413/21, del diputat Sr. Juan Manuel Gómez
i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
augment de contagis COVID-19 entre els treballadors de
residències i personal sanitari.
6. RGE núm. 6402/21, de la diputada Sra. Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampliació de restriccions al sector de la pesca
d’arrossegament.
7. RGE núm. 6403/21, de la diputada Sra. María Salomé
Cabrera i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a efectes de la crisi del macro botellot a la temporada
turística.
8. RGE núm. 6404/21, de la diputada Sra. María Tania
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política de desescalada.
9. RGE núm. 6405/21, del diputat Sr. Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
temporada d’estiu en relació amb l’illa de Cabrera.
10. RGE núm. 6406/21, de la diputada Sra. Margalida
Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes de tramvia de Palma.
11. RGE núm. 6407/21, del diputat Sr. José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari popular, relativa a nou decret
llei nova figura de l’agent COVID-19.
12. RGE núm. 6408/21, del diputat Sr. Juan Manuel
Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
protocol sobre l’arribada de pasteres a les Illes Balears.

13. RGE núm. 6409/21, de la diputada Sra. Maria Núria
Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
educadores socials.
14. RGE núm. 6411/21, del diputat Sr. Josep Castells i
Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de la
gestió de l’administració del Govern del rebrot de la
COVID-19.
15. RGE núm. 6396/21, de la diputada Sra. Catalina Pons
i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a posada en marxa de la nova figura
d’agent COVID.
16. RGE núm. 6395/21, del diputat Sr. Jorge Campos i
Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a acció del Govern balear.
17. RGE núm. 6414/21, de la diputada Sra. Patricia Guasp
i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
accions del Govern davant l’augment de contagis
COVID-19.
18. RGE núm. 6410/21, del diputat Sr. Antoni Costa i
Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compareixença de la presidenta del Govern.

Palma, a 27 de juliol de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES I A
INTERPEL·LACIONS

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 11502/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuacions del Servei de Salut en
resposta a l'avís d'un usuari del servei de consulta i atenció
telefònica 061, que informa de contacte amb una persona
amb possible contagi de COVID-19.

L’actuació, el temps de resposta, el seguiment, ve definit
en el protocol d’actuació. Aquest defineix el que ha de fer una
persona que es contacte d’una altra contagiada. Els recursos
utilitzats és tot l’equip de rastrejadors dedicats a aquesta tasca.

Aquesta informació es pot consultar a la direcció:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/salutPublica/ccayes/
alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_Vigil
ancia_y_control_e_indicadores.pdf

Actualitzada a dia 26 de febrer de 2021.

Palma, 7 de juliol de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 14289/20, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a suport als alumnes
amb necessitats especials.

La inclusió educativa és un principi fonamental per a la
Conselleria d’Educació i FP, amb la finalitat d’atendre a la
diversitat de les necessitats de tot l’alumnat

A l’ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 22
de maig de 2019 per al qual es regula el funcionament dels
serveis d’orientació educativa, social i professional de les Illes
Balears, es detalla el model d’orientació educativa, social i
professional que es duu a terme en totes les etapes educatives
amb una intervenció des dels propis centres de manera
coordinada amb els diferents professionals que hi intervenen.

Per tant, per a una vertadera inclusió és imprescindible la
implicació de tots els membres de la Comunitat Educativa
(docents, famílies, alumnes i altres professionals).

En el centre:
• L’equip directiu ha d’organitzar els espais i els horaris i

marcar la pedagogia i metodologia del centre tenint en
compte com a principi bàsic la inclusió.

• El tutor és qui més temps dedica a l’alumnat del seu grup
classe. El descens de ràtios és un factor molt positiu a tenir
en compte per atendre la diversitat.

• La resta de docents que intervenen a l’aula han de conèixer
la diversitat de cada aula

• L’equip de suport està format per l’orientador (orienta i
coordina a l’hora d’establir mesures d’atenció a la
diversitat, de promoure pràctiques inclusives i de millorar
la convivència, la innovació educativa i l’acció tutorial), la
mestra de suport educatiu (PT), la mestra d’audició i
llenguatge (AL), la mestra d’atenció a la diversitat (AD) i
els professors/es tècnics de serveis a la comunitat (PTSC)
o educadors socials.

En alguns casos, el centre pot comptar (amb auxiliars
tècnics educatius (ATE), fisioterapeutes, intèrprets de
llengua de signes (ILS), o altres professionals que pogués
necessitar l’alumnat d’acord amb les seves necessitats
específiques de suport educatiu, aquests professionals
formaran part de les unitats d’orientació.

• Els equips especialitzats d’alta intensitat d’intervenció
educativa per a l’atenció a alumnes amb necessitats
específiques de suport educatiu:
1. Equip d’Alteració del Comportament (EAC).
2. Equip per a l’Avaluació i intervenció de les dificultats

socials i de la comunicació i dels trastorns del
neurodesenvolupament (EADISOC).

3. Equip per a la Intervenció amb l’alumnat amb dificultats
visuals (EADIVI).

4. Equip de comunicació, llenguatge i aprenentatge
(ECLA).

• Les unitats volants d’atenció a la inclusió (UVAI) i la unitat
volant d’ajuts tècnics (UVAT) que atenen a alumnes amb
necessitats educatives especials derivades de les
discapacitats o trastorns següents:
1. Discapacitat sensorial auditiva (DSA).
2. Discapacitat intel·lectual per alternacions

cromosòmiques o per malalties rares (DI).
3. Discapacitat motòrica que requereix suport a

l’autonomia i a l’aprenentatge, als sistemes
augmentatius i alternatius de la comunicació, d’accés a
l’ordinador i a l’entorn escolar (UVAT).

4. Trastorn de l’espectre autista (TEA).

• Les famílies: és bàsica una informació, col·laboració i
participació de les famílies en la dinàmica dels centres.

• Personal no docent del centre, si hi ha personal
administratiu, de consergeria o de neteja també han de
conèixer i participar del projecte del centre.

Només amb la implicació de tots i totes i amb un canvi de
mirada de l’aprenentatge i l’educació, ja que tots i cada un dels
nostres infants són únics, podrem aconseguir una vertadera
inclusió.

Durant la passada legislatura i el que duim d’aquesta, s’han
incrementat les dotacions de personal als centres, quant a major
nombre de docents i, també concretament, més nombre
d’orientadors, mestres de suport (PT i AL), ATE, equips
específics, UVA... i s’ha potenciat la formació permanent dels
nostres docents i professionals quant a la inclusió i atenció a la
diversitat.

Palma, 7 de juliol de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 15583/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a reobertura de la Unitat de
problemes relacionats amb l'alcohol (UPRA) del Servei de
Salut de les Illes Balears (II).

La Unitat de Problemes Relacionats amb l’Alcohol (UPRA)
mantenia com a activitat principal l’ingrés de persones que
patien un trastorn relacionat amb l’alcohol. A més, mantenia
consultes externes que valoraven els futurs ingressos i que
després de l’ingrés feien de pont amb les Unitats de Conductes
Additives (UCA).

En els casos dels ingressos hospitalaris més complexos
s’han realitzat en les Unitats d’Hospitalització de psiquiatria
(UHB) dels diferents hospitals (Son Espases, Son Llàtzer, etc.).
Les consultes ambulatòries d’aquestes persones s’estan
realitzant íntegrament en les UCA de la comunitat i en les
consultes d’Atenció Primària (AP).

El servei proveïdor d’usuaris que ingressen en UPRA és en
el 80% de les UCA, el 20% restant provenen d’Atenció
Primària i de les Unitats de Psiquiatria dels diferents hospitals.
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En el cas de detectar una persona que requereix ingrés per
ser cas complex és realitzar l’ingrés en la UHB de referència
del pacient. Si l’ingrés no és urgent es manté en tractament en
aquests dispositius comunitaris (UCA, AP).

Palma, 7 de juliol de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 17439/20, de la diputada
Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa anombre de
mestres de suport contractats i criteris de la seva repartició
als centres.

El nombre de docents especialistes (PT, AL i AD) de suport
educatiu ha augmentat: són 20 professionals més. I també 8,5
orientadors més. Els professionals de l’orientació educativa o
social (orientadors, PTSC o educadors socials) són 8.5 més que
el curs passat. Així mateix, adjunt remetem la distribució per
centres del personal de suport, així com del personal de suport
aportat amb finançament PROA+.

Taula 1
Taula 2
Taula 3

Palma, 14 de juliol de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 1284/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a flexibilització de l'intercanvi de
places turístiques.

Aquest govern no es planteja retornar al sistema de
compravenda “lliure”. El sistema que esmenta, que fa
referència al que estava vigent amb anterioritat al 2017, pretén
ser un sistema de “suma 0” de places turístiques, quan aquest
Govern està treballant en línia amb les recomanacions de
l’OMT, el CES o altres institucions oficials com la Unió
Europea, en referència a combatre l’excés de competència en
el sector d’allotjaments turístics que llastra la competitivitat del
mateix dins un mercat global amb cada cop més competidors
directes. Per això, aquest Govern està buscant els mecanismes
suficients per incentivar al sector privat del turisme a anar
reduint aquelles places menys competitives de les zones on més
concentració hi ha d’aquestes places, com són les zones
denominades “saturades” al PIAT.

Actualment, el PIAT de Mallorca, aprovat recentment
aquest mateix 2021, ja contempla la “devolució” de places de
zones qualificades com a “turísticament saturades”, facilitant
així un sistema per a la reducció de places obsoletes de les
zones amb més concentració de places turístiques.

El decret 8/2020 també contempla un nou mecanisme per
a la reconversió de l’ús de les places turístiques a usos més
eficients, com és l’ús residencial, convertint les places
turístiques en HPO o bé en un centre sociosanitari o un dedicat
a la investigació i innovació científica.

De totes formes, no seria ni convenient ni coherent
estimular ara un sistema de “suma 0” de places turístiques com
el sistema d’intercanvi antic que esmenteu, ja que les accions
del Govern durant aquesta legislatura i l’anterior han anat en la
direcció de limitar i reduir el nombre de places existents a les
Balears, amb el focus a les zones més saturades i amb més
presència de places obsoletes. L’any passat es va aprovar al
Parlament la Llei 2/2020, on a la Disposició Addicional 1ª
s’explicita que les places que optin per la reconversió (canvi
d’ús) no es pot tornar a estar d’alta com a plaça turística.
L’objectiu i l’esperit d’aquesta DA és limitar a mig termini el
nombre de places turístiques de Balears per tal de fer el nostre
sector turístic més competitiu i capaç de capturar més valor
afegit per cada turista que ens visiti.

Palma, 15 de juliol de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 1294/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nous mecanismes de reconversió de
les places turístiques obsoletes i de baixa qualitat.

El procés d’absorbir les places turístiques obsoletes per
reconvertir-les a altres usos més eficients per la comunitat és un
procés que tot i que pugui ser senzill en aparença, és molt
polièdric, afectant a molts aspectes (laborals, urbanístics,
econòmics, socials i de convivència...), i per aquesta raó la
intervenció necessària també ha de tenir en compte tots aquests
caires del problema.

Com sabeu, el Govern va aprovar l’estiu passat el conegut
com RD-LI 8/2020 que, entre d’altres mesures orientades a
l’estímul de la inversió en el sector de la construcció, obria
l’opció de reconvertir places turístiques en habitatges de
protecció oficial o centres sociosanitaris o de recerca i
investigació. Aquesta mesura en concret, que venia a substituir
la DA4 després que acabés la seva vigència, és més permissiva
que el seu precedent immediat, la DA4. No volem
precipitar-nos amb una nova norma, contribuint a la inseguretat
jurídica que impregna la presa de decisions empresarials a
nivell global a dia d’avui.

Consideram que encara és prest per jutjar la mesura, ja que
el 2020 no ha estat el millor any per la inversió privada.

A més, des del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha
es va avançar la voluntat de permetre línies que facilitin aquest
procés de substitució de places turístiques obsoletes a zones
turístiques madures. Pel que fa a aquest tema, seguim pendents
i a l’espera de la publicació de les convocatòries amb fons
europeus per part del Ministeri.
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Palma, 15 de juliol de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
G)

A les Preguntes RGE núm. 1303, 1304 i 1318/21, del
diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a plàstics i escombraries recollits en el
litoral de Mallorca, Menorca i Eivissa l'any 2020.

La documentació tècnica i administrativa del nou expedient
de contractació pel servei de barques de neteja, es va iniciar
durant el primer trimestre de l’any 2020. No obstant això, el 14
de març de 2020, es paralitza la tramitació administrativa de la
contractació en tots els organismes públics del Govern de les
Illes Balears a causa de la declaració de l’estat d’alarma
sanitària per la COVID-19 i el conseqüent confinament. Així,
mitjançant el Reial Decret 463/2020, el Govern de l’Estat va
declarar l’estat d’alarma amb la finalitat d’afrontar la situació
d’emergència sanitària provocada per la COVID-19. La
disposició addicional tercera d’aquest Reial Decret establia la
suspensió dels termes dels procediments administratius.

Amb l’objectiu de contribuir, el més aviat possible, a la
recuperació de l’activitat econòmica, mitjançant resolució de
dia 20 de maig de 2020, el director gerent de l’Agència Balears
de l’Aigua va aprovar l’expedient de contractació del servei per
a dur a terme el desplegament d’embarcacions per a la
prevenció i neteja de les aigües de bany a platges i cales de les
Illes Balears amb un pressupost de 1.998.628,32€ sense IVA.

El 22 de juny de 2020 va tenir entrada al Registre de
l’Agència Balear de l’Aigua (núm. 495/20) el recurs especial
en matèria de contractació contra el Ple de Clàusules
Administratives Particulars i el Ple de Prescripcions Tècniques
de l’expedient de contractació, presentat per l’empresa
GESTIÓN DE PUERTOS Y LITORALES, SL, amb inici
d’operacions del 28/01/2020 (BORME de 18/02/2020). Així
mateix, aquesta empresa té domicili a l’illa d’Eivissa i no s’ha
presentat al concurs.

Tot i això, l’Agència Balear de l’Aigua va continuar amb la
tramitació de l’expedient, ja que la interposició del recurs no
suposava la suspensió automàtica del procediment de
contractació (només obligatòria en cas que l’acte recorregut
sigui el de l’adjudicació del contracte, segons l’art. 52 LCSP).

En data 6 de juliol de 2020 es rep la notificació de la
Resolució adoptada per la Secretaria General del Tribunal, per
la qual es decideix concedir les mesures cautelars sol·licitades
per l’empresa recorrent i que ha suposat la suspensió de
l’adjudicació i execució del contracte.

La neteja del litoral de les Illes Balears és un servei públic
consolidat del Govern de les Illes Balears desenvolupat durant
els últims 16 anys. Encara que la neteja del litoral és una
competència municipal (zona terrestre) i estatal (zona marina),
la Conselleria de Medi Ambient i Territori mitjançant
l’Agència Balear de l’Aigua desenvolupa anualment aquest
servei a la franja marítima de les Illes Balears. Donat que no és
un servei d’emergència per aquest motiu. Tot i això s’han
cercat alternatives que no ha estat possible dur a terme per la

complexitat i l’envergadura del servei que cobreix totes les
illes.

Una vegada aixecada la suspensió, en data 12 d’agost de
2020, el president de l’Agència, per raons d’urgència i fent ús
de les atribucions conferides al seu favor en els articles 11 i 12
dels Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental, ha dictat resolució de proposta d’adjudicació de
l’expedient del Servei per a dur a terme el desplegament
d’embarcacions per a la prevenció i neteja de les aigües de
bany en platges i cales de les Illes Balears, a favor de la UTE
FCC MEDIO AMBIENTE-ECOLMARE IBÉRICA, per ser la
millor oferta valorada conforme als criteris d’adjudicació
definits en els plecs que regeixen la licitació.

El mateix dia 12 d’agost, s’ha procedit a l’enviament al
licitador proposat com a adjudicatari del requeriment de la
documentació prèvia a l’adjudicació, conforme al que
s’estableixen en les clàusules 18, 19 i 20 del plec de clàusules
administratives de la licitació. El termini atorgat per a la
presentació dels papers ha finalitzat el passat dia 26 d’agost de
2020 i és la data en què l’empresa adjudicatària provisional, ha
presentat la documentació sol·licitada per part del servei
jurídic.

Dia 31 d’agost de 2020, el director gerent de l’Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, en virtut de les
facultats delegades, ha dictat resolució d’adjudicació dels 3 lots
de l’expedient de contractació del Servei per a dur a terme el
desplegament d’embarcacions per a la prevenció i neteja de les
aigües de bany en platges i cales de les Illes Balears dividit en
tres (3) lots, a l’entitat UTE FCC MEDIO AMBIENTE
S.A.U.-ECOLMARE IBÉRICA, pels següents imports de cada
lot:
1. Lot 1. Mallorca, per un import de 846.956,56€, sense l’iva
2. Lot 2. Menorca, per un import de 445.914,04€, sense l’iva
3. Lot 3. Eivissa i Formentera, per un import de 687.757,72€,

sense l’iva

La formalització dels contractes es va dur a terme una
vegada van haver transcorregut 15 dies hàbils des de la
notificació de l’adjudicació, de conformitat amb l’establert a
l’article 153.3 de la LCSP i així i tot, una vegada l’empresa
adjudicatària hagués ingressat les garanties establertes per cada
lot.

El contracte es va poder signar el 28 de setembre de 2020.
Els treballs efectius establerts al Ple de Prescripcions
Tècniques, a l’apartat 6.1, acabaven el 30 de setembre. Van
quedar tan sols 2 dies de possible feina efectiva.

A causa dels impediments exposats, durant l’exercici 2020
no s’ha pogut realitzar ni recollir cap quantitat de residus.

Palma, 7 de juliol de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual
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Ordre de Publicació
H)

A les Preguntes RGE núm. 1334 i 1335/21, de la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a projectes sol·licitats i/o
presentats per ser finançats amb els fons europeus Next
Generation EU per reforçar la competitivitat com a
destinació turística i a projectes que es duran a terme amb
els fons provinents del Ministeri d'Indústria, Comerç i
Turisme per fer costat al sector turístic de les Illes Balears.

Actualment, estam a l’espera de les noves convocatòries
que es duran a terme des del Ministeri d’Indústria, Comerç i
Turisme per tal de poder articular un marc integral i coherent
d’actuació amb l’objectiu de maximitzar l’impacte
transformador dels Fons Europeus en el sistema turístic.

Palma, 19 de juliol de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 1621/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a inversió per traduir al català i
adaptar la web de la Confederación Española de Gremios
y Asociaciones de Libreros (CEGAL) "todostuslibros".

La Conselleria no pot realitzar inversions sectorials
nominatives llevat dels casos molt excepcionals o per
l’absència de convocatòries d’ajudes específiques, sempre
seguint els processos reguladors i normatius establerts.

La “Confederación Española de Gremios y Asociaciones de
Llibreros (CEGAL)” és una associació privada. Per tant, les
possibles ajudes necessàries, es canalitzen mitjançant les
convocatòries obertes de subvencions.

En el cas que CEGAL tingui interès en realitzar una
traducció al català del seu lloc web hauria de sol·licitar l’ajuda
i després s’analitzaria en comissió tècnica el projecte.

Palma, 30 de juny de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 2981/21, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes per a l'habitatge.

La convocatòria d’ajudes al lloguer corresponent a
l’exercici 2021 per un import de 9.028.000€, dels quals
8.928.000€ corresponen a l’anualitat 2021 del Pla Estatal
d’Habitatge 2018-2021, no s’havia aprovat a data 31 de març
de 2021. Els recursos del Pla Estatal es reben del Ministeri
durant el primer trimestre de cada any, d’acord amb el conveni.

Les ajudes al lloguer es convoquen habitualment entre el 3r
i el 4t trimestre de l’any, donat que els interessats han

d’acreditar que han pagat el lloguer de forma prèvia a poder ser
beneficiaris d’aquestes.

Palma, 8 de juliol de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 3719/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a mesures i actuacions del Govern de
les Illes Balears per donar compliment al que es va aprovar
a la sessió de 27/05/2020 de la Comissió de Salut respecte de
la PNL RGE núm. 5632/20, relativa a l'adopció de mesures
per la Conselleria de Salut i Consum respecte dels zeladors.

Tot el personal al servei de l’Ibsalut, disposa del material
necessari per desenvolupar les seves funcions en condicions de
seguretat i salut, el servei de prevenció és l’òrgan encarregat de
verificar que el material a la seva disposició reuneix els
requisits establerts en les diferents normes reguladores. El grup
de treball de Seguretat dels professionals ha estat l’òrgan
encarregat d’analitzar les funcions i determinar el nivell de
protecció necessari per a cada categoria en funció de la feina
exercit per al control i tractament de la pandèmia, tot això
seguint les recomanacions establertes en els diferents protocols
remesos des del Ministeri de Sanitat.

En el mar de la mesa sectorial de sanitat s’està elaborant un
Pla d’ordenació de recursos humans on es contempla entre
altres mesures un pla d’estabilitat que afecta totes les categories
de personal estatutari, en funció del nivell d’eventualitat
existent i la necessitat específica de creixement d’algunes
categories, per a donar l’adequada cobertura sanitària.

En el marc de la Comissió Interterritorial de Sanitat s’ha
constituït un grup de treball, la comesa del qual és analitzar les
funcions de personal estatutari i elaborar propostes de
modificació. En el si d’aquest grup de treball es contempla
l’anàlisi de les funcions de la categoria de zelador.

Palma, 15 de juliol de 2021
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 3724/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a constància de l'exoneració del
compliment de l'estàndard d'aparcament per habitatge en
promocions d'habitatge de protecció pública d'iniciativa
privada.

El procediment de qualificació dels habitatges protegits que
es fa des de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge no permet
cap mena d’exoneració de requisits urbanístics. El procediment
de qualificació d’habitatges protegits comprova l’adaptació del
projecte a la normativa de qualitat i disseny reglamentàriament
establerta, on no hI ha cap obligació normativa i taxativa
d’incorporar places d'aparcament. Per tant, si hi ha una
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obligació establerta a la normativa urbanística aplicable i
l’ajuntament decideix al concedir la llicència exonerar al
promotor a través del mecanisme que consideri oportú, no és
objecte del procediment de qualificació comprovar ni tan sols
l’existència d’aquesta obligació, la seva exoneració o
l’adequació d’aquesta a la normativa urbanística aplicable.

Palma, 8 de juliol de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 3793 i 5387/21, del diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a promoció d'HPO al carrer Borja Moll de Maó
i a promoció de l'IBAVI (HPO) que estigui immersa en
algun litigi jurídic.

En aquests moments hi ha dues promocions immerses en
litigi jurídic:
- 10 HPO Maó (en construcció).
- 40 HPO Maó (en construcció).

Com vostè ja sap, aquestes dues promocions van estar
paralitzades per l’empresa encarregada d’executar les obres, ja
que aquesta va sol·licitar una revisió del contracte per a la
modificació del projecte i un increment del preu. Després de
mesos de negociacions amb l’objectiu d’arribar a un acord amb
la condició de reprendre les obres com més aviat millor,
aquestes negociacions no van arribar a bon port pel qual
l’IBAVI es va veure obligat a resoldre els contractes amb
aquesta empresa encarregada d’executar totes dues promocions.

La voluntat del Govern sempre ha estat clara: defensa dels
interessos i fons públics i compliment estricte de la legalitat i,
per tant, qualsevol canvi o increment ha d’estar justificat.

Una vegada resolts els contractes amb l’empresa, de manera
immediata es convocà un concurs per l’adjudicació a una altra
empresa la continuïtat de les obres per a la seva conclusió. El
dia d’avui les obres d’ambdues promocions es troben en
construcció.

L’empresa encarregada inicialment de les obres va
interposar una demanda per la resolució dels contractes. Des de
l’IBAVI ha s’ha remès a l’advocacia la resposta a la demanda
interposada.

La previsió de finalització d’aquestes dues promocions és
al primer trimestre de 2022.

Palma, 6 de juliol de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
N)

A la Interpel·lació RGE núm. 4168/21, del diputat José
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
gestió dels efectes de la pandèmia.

La gestió d’una pandèmia mundial d’aquesta magnitud, que
ha afectat totes les persones i tots els àmbits humans, ha estat
sens dubte un repte molt gran i també imprevist per a tots els
governs. De fet, es tracta també d’una crisi sense precedents en
aquest nivell tan global. Com a conseqüència, al llarg d’aquests
15 mesos hem pogut veure diferents models de gestionar la
pandèmia de la COVID-19.

En el nostre cas, el Govern de les Illes Balears ha posat tots
els seus esforços en intentar frenar el virus i, sobretot, en
protegir la salut de les persones amb la finalitat de salvar vides.
Pensam que això és el més important, i que és la prioritat.
Protegir la gent i protegir la seva salut.

De la mateixa manera, les decisions que ha pogut prendre
el Govern de les Illes Balears han estat sempre seguint els
criteris tècnics sanitaris, i els bons resultats ho avalen, ja que
han propiciat que les Illes Balears haguem estat un dels
territoris d’Europa amb menor incidència de COVID entre la
seva població. De fet, som la Comunitat Autònoma que ha
enregistrat el menor increment de mortalitat durant l’any 2020.

Amb aquesta primera prioritat clara, que protegeix el dret
a la salut i el dret a la vida dels nostres ciutadans, el Govern,
amb l’esforç conjunt de totes les conselleries, ha treballat
durament per establir mesures per minvar els efectes de la
pandèmia sobre l’economia de les famílies i en proporcionar el
major benestar possible malgrat la situació que estam vivint,
sobretot pensant en les persones i famílies més vulnerables. Per
aquest motiu, treballant de la mà amb els diferents actors
econòmics i socials d’aquestes illes s’han proporcionat ajudes
i subvencions, i s’ha pogut arribar a acords, varis i diversos,
que afecten pràcticament tots els àmbits: sanitari, educatiu,
econòmic, laboral, social, cultural, turístic, esportiu, de
mobilitat, i un llarg etcètera.

En aquests 15 mesos, el Govern ha aprovat més de 50
normatives destinades a pal·liar els efectes de la COVID en les
nostres illes, en tots els àmbits possibles. A més de les Lleis,
Decrets i Decrets Llei aprovats, cal esmentar altres normatives
amb mesures que també han ajudat a pal·liar els efectes de la
COVID-

A destacar que totes i cadascuna de les mesures que s’han
adoptat han estat fruit del consens amb la Mesa de Diàleg
Social i amb la Conferència de presidents dels consells insulars
juntament amb la FELIB i el batle de Palma. A més, cal fer
també una especial menció al Pacte de Reactivació en el qual
han estat convidats tots i cadascun dels partits polítics amb
representació en el nostre Parlament, i s’ha reincidit en el
convidada a participar als partits que no s’hi ha adherit encara.

Simultàniament a les ajudes previstes per la CAIB, el
Govern Central ha destinat un fons de 855 milions d’euros amb
la finalitat de distribuir fons directes a empresaris i
professionals autònoms per reduir deute i millorar la seva
viabilitat, en el marc de les mesures extraordinàries de suport
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a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la
COVID-19.

En el cas de les Illes Balears, el Govern, juntament amb els
principals agents econòmics i socials i diferents partits polítics,
van acordar -en el marc del Pacte per a la Reactivació- ampliar
en una cinquantena el nombre de CNAE susceptibles de rebre
ajuts, entre altres mesures adaptades al territori de la nostra
comunitat autònoma. Així, a les Illes Balears es recullen més de
140 activitats susceptibles de ser beneficiàries d’aquests ajuts
als que poden accedir des del dia 14 de juny del 2021 i
oscil·len entre els 3.000€ i els 500.000€ per sol·licitud.

Tot plegat s’ha explicat i publicitat perquè la informació
arribàs a tota la ciutadania.

No podem oblidar, tampoc, que la recuperació dels serveis
públics dels efectes i les retallades que van seguir la crisi
financera de 2008 ha estat una de les claus que expliquen
l’eficàcia de la resposta a la pandèmia de les Illes Balears.
L’esforç del Govern per recuperar plantilles i serveis abans de
la pandèmia i per reforçar-los intensament des de març de
2020, elevant el pressupost i multiplicant els recursos
disponibles, ha permès garantir en tot moment la suficiència del
sistema sanitari i ha donat suport als qui han demostrat amb
més èxit la importància dels serveis públics: els treballadors de
serveis tan vitals com els sanitaris, els socials, els educatius i
els de gestió, que han permès donar resposta ràpida i
contundent a cada situació.

El compromís amb el sistema públic també ha estat
fonamental per reforçar la resposta social en els pitjors
moments de la pandèmia, amb eines i mecanismes de prestació,
ajuda i beca que han canalitzat tots els recursos cap a les
necessitats de les persones.

També és important que el suport, redoblat i constant, al
sistema educatiu ha contribuït al fet que la comunitat educativa
propiciàs un dels majors assoliments de la pandèmia: la tornada
dels alumnes a les classes, en un context sanitari que va
mantenir els centres educatius tancats en molts països
d’Europa.

Les diferents mesures, a més, s’han reflectit en els
pressupostos de l’any 2021, i també en la remodelació del
Govern de les Illes Balears que tingué lloc al febrer de 2021, on
es creà una Conselleria per tal de centralitzar els recursos de
Fons Europeus que ens arriben i arribaran per fer front a la
pandèmia i també per a reactivar l’economia, amb la finalitat de
tornar quan abans millor a una normalitat que ens permeti
continuar transformant les nostres illes en una terra de progrés
i capdavantera.

Com a informació complementària, a continuació es mostra
una relació de la normativa més important aprovada entre març
de 2020 fins a data d’avui.

Any 2020

• Decret 1/2020, de 20 de març de la presidenta de les Illes
Balears pel qual s’estableixen mesures per assegurar la
prioritat en el transport per via aèria del personal sanitari i
de persones necessitades d’atenció sanitària urgent.

• Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen
mesures urgents en matèria de contractació, convenis,
concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi
ambient, procediments administratius i pressuposts per fer
front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

• Decret llei 5/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen
mesures urgents en matèries tributària i administrativa per
fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

• Decret llei 6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen
mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació
creada per la COVID-19 i de foment de la investigació
sanitària.

• Decret llei 7/2020, de 8 de maig, pel qual s’estableixen
mesures urgents en l’àmbit de l’educació per fer front als
efectes de l’emergència sanitària ocasionada per la
COVID-19.

• Decret 2/2020, de 10 de maig, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual es disposa la realització d’accions de
control sanitari dels passatgers i tripulacions de transports
aeris i marítims entre les illes de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, en prevenció de la transmissió dels
SARS-CoV-2.

• Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i
extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la
simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar
els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

• Decret 3/2020, de 7 de juny, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s’estableixen mesures de flexibilització,
regulació i graduació de determinades restriccions en
l’àmbit de les Illes Balears establertes durant la declaració
de l’estat d’alarma, en aplicació de la fase III del Pla per a
la transició cap a una nova normalitat.

• Decret 4/2020, de 12 de juny, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s’estableixen mesures complementàries de
flexibilització de determinades restriccions en l’àmbit de les
Illes Balears establertes durant la declaració de l’estat
d’alarma, en aplicació de la fase III del Pla per a la transició
cap a una nova normalitat.

• Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de
caràcter econòmic de les Illes Balears.

• Decret 5/2020, de 18 de juny, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual es declara superada, en el territori de les
Illes Balears, la fase III del Pla per a la transició cap a una
nova normalitat.

• 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.

• Decret llei 12/2020, de 28 d’agost, pel qual es modifica el
règim transitori per a la percepció de determinades
prestacions establertes en el Decret llei 10/2020, de 12 de
juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les
Illes Balears, es modifica el Decret llei 11/2020, de 10 de
juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic
per fer front als incompliments de les disposicions dictades
per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la
COVID-19, i es modifiquen les exigències ....

• Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i
extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la
simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar
els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
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• Decret 10/2020, de 26 d’octubre, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures en el territori
de les Illes Balears com a conseqüència de la declaració de
l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència
sanitària provocada per la COVID-19.

• Decret 11/2020, de 28 d’octubre, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i
excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de
la COVID-19 al nucli urbà principal del municipi de
Manacor, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma.

• Decret 12/2020, de 29 d’octubre, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i
excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de
la COVID-19 a l’illa d’Eivissa, a l’empara de la declaració
de l’estat d’alarma.

• Decret 13/2020, de 9 de novembre, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual es prorroguen les mesures establertes
mitjançant del Decret 10/2020, de 26 d’octubre, de la
presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen
mesures en el territori de les Illes Balears com a
conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer
front a la situació d’emergència sanitària provocada per la
COVID-19.

• Decret 14/2020, d’11 de novembre, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual s’introdueixen modificacions i es
prorroguen les mesures establertes mitjançant del Decret
11/2020, de 28 d’octubre, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i
excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de
la COVID-19 al nucli urbà principal del municipi de
Manacor, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma.

• Decret 15/2020, de 13 de novembre, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual es prorroguen les mesures establertes
mitjançant del Decret 12/2020, de 29 d’octubre, de la
presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures
temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la
contenció de la COVID-19 a l’illa d’Eivissa, a l’empara de
la declaració de l’estat d’alarma.

• Decret 17/2020, de 23 de novembre, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual es prorroguen novament les mesures
establertes mitjançant del Decret 10/2020, de 26 d’octubre,
de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen
mesures en el territori de les Illes Balears com a
conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer
front a la situació d’emergència sanitària provocada per la
COVID-19.

• Decret llei 13/2020, de 23 de novembre de 2020, pel qual
s’estableixen mesures urgents per pal·liar els efectes de la
situació creada per la COVID-19 en l’àmbit dels contractes
de concessió de serveis de transport públic regular de
persones per carretera d’ús general.

• Decret 18/2020, de 27 de novembre, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual s’actualitzen les mesures establertes
com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per
fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per
la COVID-19, i es vinculen als nivells d’alerta sanitària. 

• Decret 19/2020, de 4 de desembre, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i
excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de
la COVID-19 en el municipi de Sa Pobla, a l’empara de la
declaració de l’estat d’alarma.

• Decret 20/2020, de 9 de desembre, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i
excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de

la COVID-19 a l’illa de Mallorca, a l’empara de la
declaració de l’estat d’alarma.

• Decret llei 14/2020, de 9 de desembre, de  mesures urgents
en determinats sectors d’activitat administrativa.

• Decret 21/2020, de 14 de desembre, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual s’estableixen limitacions a l’entrada
a les Illes Balears de persones procedents de la resta de
comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla,
com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i
per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada
per la COVID-19.

• Decret 22/2020, de 14 de desembre, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 18/2020, de 27
de novembre, pel qual s’actualitzen les mesures establertes
com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per
fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per
la COVID-19, i es vinculen als nivells d’alerta sanitària. 

• Decret 23/2020, de 18 de desembre, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures específiques en
el territori de les Illes Balears, durant el període de les
festes de Nadal, com a conseqüència de la declaració de
l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència
sanitària provocada per la COVID-19. 

• Decret llei 15/2020, de 21 de desembre, 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.

• Decret llei 24/2020, de 28 de desembre, de la presidenta de
les Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures
específiques en el territori de les Illes Balears  per als dies
de Cap d’Any, com a conseqüència de la declaració de
l’estat d’alarma i per fer front a la situació d’emergència
sanitària.

Any 20201

• Decret 1/2021, de 4 de gener, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i
excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de
la COVID-19 a l’illa d’Eivissa, a l’empara de la declaració
de l’estat d’alarma.

• Decret 2/2021, d’11 de gener, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i
excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de
la COVID-19 a les illes de Mallorca i d’Eivissa, a l’empara
de la declaració de l’estat d’alarma.

• Decret 3/2021, de 15 de gener, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual es modifica el Decret 18/2020, de 27 de
novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual
s’actualitzen les mesures establertes com a conseqüència de
la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació
d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, i es
vinculen als nivells d’alerta sanitària. 

• Decret 4/2021, de 15 de gener, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i
excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de
la COVID-19 a les illes de Menorca i Formentera, a
l’empara de la declaració de l’estat d’alarma.

• Decret 5/2021, de 22 de gener, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i
excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de
la COVID-19 a les illes d’Eivissa i Formentera, a l’empara
de la declaració de l’estat d’alarma. 
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• Decret llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven
mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre
estades turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal
de 2021, de l’impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats, en matèria de renda social
garantida i en altres sectors de l’activitat administrativa. 

• Decret 6/2021, de 29 de gener, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s’estableixen mesures temporals i
excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de
la COVID-19 a totes les illes Balears, a l’empara de la
declaració de l’estat d’alarma. 

• Decret 7/2021, de 12 de febrer, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual es prorroguen les mesures establertes pel
Decret 6/2021, de 29 de gener, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual estableixen mesures temporals i
excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de
la COVID-19 a totes les illes Balears, a l’empara de la
declaració de l’estat d’alarma. 

• Decret 20/2021, de 26 de febrer, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures temporals i
excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de
la COVID-19 a totes les illes Balears, a l’empara de la
declaració de l’estat d’alarma. 

• Decret 10/2021, de 26 de febrer, de modificació del Decret
15/1997, de 23 de gener, pel qual es crea i regula la Xarxa
de Vigilància Epidemiològica en la Comunitat autònoma de
les Illes Balears. 

• Decret 19/2021, de 26 de febrer, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 18/2020, de 27
de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual
s’actualitzen les mesures establertes com a conseqüència de
la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació
d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, i es
vinculen als nivells d’alerta sanitària. 

• Decret 22/2021, de 2 de març, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual es modifica el Decret 21/2020, de 14 de
desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual
s’estableixen limitacions a l’entrada a les Illes Balears de
persones procedents de la resta de comunitats autònomes i
de les ciutats de Ceuta i Melilla, com a conseqüència de la
declaració de l’estat d’alarma i per fer front a la situació
d’emergència sanitària provocada per la COVID-19.

• Decret 27/2021, de 12 de març, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s’estableixen mesures temporals i
excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de
la COVID-19 a totes les Illes Balears, a l’empara de la
declaració de l’estat d’alarma.

• Decret 16/2021, de 15 de març, pel qual es regula la
Direcció de l’Oficina de Planificació i Coordinació 
d’Inversions Estratègiques.

• Decret llei 2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven
mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre
estades turístiques a les Illes Balears  i de la taxa fiscal
sobre les jocs de sort, envit o atzar.

• Decret 31/2021, de 24 de març, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s’estableixen mesures temporals i
excepcionals per raó de salut pública per a  contenció de la
COVID-19 a totes les illes Balears, a l’empara de la
declaració de l’estat d’alarma.

• Decret 20/2021, de 29 de març, de modificació del Decret
36/2001, de 9 de març, pel qual es regula la Inspecció
Educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari.

• Decret 33/2021, de 9 d’abril, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s’estableixen mesures temporals i

excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de
la COVID-19 a totes les Illes Balears, a l’empara de la
declaració de l’estat d’alarma i de modificació del Decret
21/2020, de 14 de desembre, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s’estableixen limitacions a l’entrada a les
Illes Balears de persones procedents de la resta de
comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla,
com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i
per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada
per la COVID-19.

• Decret llei 3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries
i urgents per executar les actuacions i els projectes que
s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència.

• Decret 34/2021, de 23 d’abril, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s’estableixen mesures temporals i
excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de
la COVID-19 a totes les illes Balears, a l’empara de la
declaració de l’estat d’alarma.

• Decret llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la
tramitació d’ajudes i altres actuacions en matèria
d’habitatge.

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

• Decret 28/2021, de 10 de maig, de modificació del Decret
23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la
Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.

• Decret 34/2021, de 21 de juny, pel qual es crea la Comissió
per a la reconversió i el canvi d’ús d’establiments
d’allotjament turístic i edificacions amb usos no
residencials.

Palma, 6 de juliol de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
O)

A les Preguntes RGE núm. 4173 a 4184/21, del diputat
José Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives
a relació de les actuacions de l'IBISEC a Menorca,
Mallorca, Eivissa i Formentera durant els anys 2018, 2019
i 2017.

A continuació detallam les obres realitzades per part de
l’IBISEC durant el període sol·licitat. També es troben
detallades en el document adjunt.

Palma, 14 de juliol de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdá

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-099.pdf#page=20
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Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 4489/21, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ampliació del programa British a l'IES Cap de
Llevant de Maó.

En aquests moments no tenim prevista una ampliació del
programa British.

Palma, 7 de juliol de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdá

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 4683/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a places previstes de guàrdia civil i de
policia nacional a Balears.

La Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat té
la competència en matèria de policies locals i, per tant, no és
l’administració competent per trametre les dades que se
sol·liciten. Igualment, recordam que els grups parlamentaris,
conscients de la realitat, han aprovat iniciatives on es demanava
augmentar les places de guàrdia civil i de policia nacional a les
Illes Balears.

Palma, 4 de juny de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 4684/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a pedrera d'Establiments (I).

La iniciativa empresarial objecte d’aquesta pregunta
parlamentària neix del dret i obligació del titular dels drets
miners a disposar d’un projecte de restauració aprovat. En
aquest sentit i d’acord amb la Llei 10/2014, d’1 d’octubre,
d’ordenació minera de les Illes Balears; amb la Llei 9/2018, de
5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental, i amb la Llei 9/2018, de 31
de juliol, per la qual es modifica la Llei 12/2016, de 17 d’agost,
d’avaluació ambiental de les Illes Balears, es va sotmetre a
informació pública al de la sol·licitud del promotor
d’autorització administrativa del “Projecte de restauració i
estudi d’impacte ambiental de l’explotació minera de Sa
Garrigueta” subjecte a avaluació d’impacte ambiental ordinària
a través del BOIB núm. 123, de dia 7 de setembre de 2019.

Atesos el volum i les característiques de la documentació
sotmesa a informació, el 12 d’octubre de 2019 mitjançant la
resolució publicada al BOIB núm. 139 es considerà oportú
ampliar el termini de la informació pública per garantir el dret
a formular les al·legacions oportunes.

Dins el marc d’aquestes informacions públiques, el projecte
va rebre 37 al·legacions d’associacions i particulars així com
6 informes d’administracions previsiblement afectades.

El promotor, a la vista dels informes i una vegada
analitzades les al·legacions presentà una addenda al tom II del
projecte anomenada “Anàlisis de propostes procediment
d’execució Subfase 1”. En l’esmentada addenda, el promotor
valora dos aspectes rellevants; el primer, portar a terme la
restauració sense emprar explosius; i en segon lloc, renuncia a
la comercialització de 170.0003. En conseqüència i d’acord a
l’article 38 de la Llei 21/2013 es va sotmetre a informació
pública, BOIB núm. 37, de 18 de març de 2021, tota la
documentació relativa al projecte garantint de nou dels drets
d’accés a la informació i de participació pública.

Finalment, el 10 de maig de 2021 el promotor, en resposta
a les 12 al·legacions de la segona informació pública, renuncia
tàcitament a la realització de voladures i a la comercialització
del material procedent de qualsevol nova extracció.

Palma, 4 de juny de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 4685/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a pedrera d'Establiments (II).

El projecte de restauració, dins el marc de l’estudi
d’impacte ambiental, presentat un apartat anomenat “Estudi de
trànsit”. A l’estudi, s’indica que la principal carretera afectada
per l’entrada i sortida del trànsit rodat de camions és la Ma
1041 amb accés des de la rotonda d’entrada al polígon de Can
Valero des del Camí dels Reis i transita al de forma paral·lela
a Son Anglada.

El promotor fonamenta l’impacte del trànsit rodat en dos
estudis: l’estudi de mobilitat de l’Ajuntament de Palma, datat
d’abril de 2013 i el pla de transport als polígons de Son
Castelló i Can Valero elaborat per ASIMA i CEPE. D’acord als
càlculs realitzats pel sol·licitant, l’estudi conclou que:
• El trànsit de la carretera de Palma-Puigpunyent és de 3.718

vehicles/hora.
• El trànsit màxim a la rotonda Camí dels Reis-Carretera

Puigpunyent és de 3.600 vehicles/hora.
• El trànsit mínim a la rotonda Camí dels Reis-Carretera

Puigpunyent (en horari laboral), és de 1.200 vehicles/hora.
• Es produirà un increment de:

• 0,0024% del trànsit global a la carretera de Palma a
Puigpunyent.

• 0,0025% al trànsit en hora punta de la rotonda al Camí
dels Reis-Carretera Puigpunyent.

• 0,007% en horaris de mínim trànsit els dies laborables.

Així doncs, el promotor ha realitzat els càlculs sota la
premissa de mobilitzar 4 milions de metres cúbics de materials
inerts amb camions de 20 tones (volums de cuba de 30m3)
estimant així un trànsit de 9,2 camions/hora de mitjana durant
els 30 anys. Evidentment, aquesta informació serà analitzada,

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-100.pdf#page=28
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valorada i contrastada per l’administració competent en matèria
de mobilitat dins el marc del procediment ambiental.

Pel que fa a la segona pregunta, es dedueix del projecte que el
promotor presenta com a mesura per minimitzar la densitat de
camions la renúncia a comercialitzar els 170.000m3, el que
suposa una reducció de 17.000 viatges. Per altra banda, l’estudi
no contempla, inicialment, l’opció d’allargar els terminis de la
restauració. Si bé és cert que s’analitzen les implicacions del
projecte de forma individual, el Govern vetllarà pels efectes
sinèrgics acumulats motivats per la presentació del projecte de
restauració de la pedrera de Can Rosselló d’acord amb l’article
35 punt 1 apartat c) de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental. 

La pedrera de Can Rosselló confronta amb la pedrera de Sa
Garrigueta Rassa i comparteix la carretera MA 1041. El
projecte de restauració de Can Rosselló proposa una
restauració a 25 anys vista i un volum de 1,9 milions de metres
cúbics sense voladures.

Ambdós projectes han finalitzat el seu termini d’informació
pública. Cal recordar que a partir de la data de finalització del
termini d’informació pública, els promotors disposen d’un anys
per sol·licitar l’inici del tràmit, l’informe del qual serà
preceptiu i vinculant per a l’òrgan substantiu. En aquest sentit,
els promotors de Sa Garrigueta Rassa ja ha sol·licitat l’inici del
tràmit ambiental.

Palma, 4 de juny de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
T)

A les Preguntes RGE núm. 4712 i 4713/21, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a problemàtica al servei d'urgències
a l'Hospital Son Llàtzer (1 i 2).

En relació amb la pressió d’urgències corresponent als dies
4 i 5 de maig (dimarts i dimecres), les dades són les següents:

4 de maig, pacients en urgències pendents d’ingrés (hora):
8.00 h 33 pacients
15.00 h 18 pacients
22.00 h 31 pacients

5 de maig, pacients en urgències pendents d’ingrés (hora):
8.00 h 36 pacients
15.00 h 10 pacients
22.00 h 18 pacients

6 de maig, pacients en urgències pendents d’ingrés (hora):
8.00 h 25 pacients
15.00 h 10 pacients
22.00 h 17 pacients

Dotació de recursos físics a l’àrea d’urgències

Zones de preingressos
(obs-uce)

36 llits

Zones de cures mitjanes 28 llits

Zona de semicrítics 4 llits

Boxes d’exploració 17 boxes

Box RCP 1 box

En cap moment no hi va haver persones desateses, i totes
elles, estaven situades en els seus llits corresponents de l’àrea
de prehospitalització.

La situació en urgències no era en absolut la que s’indica en
el premsa, ja que l’arquitectura i organització del servei pot
assumir perfectament aquesta pressió assistencial, per a això es
disposen tant de l’espai físic com dels recursos humans.

No consta cap “denúncia” de professionals, ni de pacients,
a l’hospital.

L’ocupació hospitalària ve determinada pels ingressos
d’urgències i programats (quirúrgiques i proves
complementàries). En aquesta moments l’activitat quirúrgica i
de gabinets és del 100%, i excepte situacions especials, pot
eventualment haver-hi un decalatge entre ingressos i altes que
es corregeix en 48-72 hores. Si no correspon a un tema
conjuntural es prenen altres mesures, reflectides en els plans de
contingència.

Continuem monitorant en temps real la situació de les
urgències, adequant els recursos a les necessitats.

La gestió de les àrees d’urgències és complexa, però tots els
equips tenen l’experiència suficient per a anar adequant la
càrrega assistencial en funció de les necessitats.

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

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 4727/21, de la diputada Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a motiu pel qual el
cos de professorat de les escoles oficials d'idiomes encara no
està vacunat a les Illes Balears.

En l’escenari actual de limitació de les vacunes disponibles,
la vacunació de docents ha estat prioritzada per part de
l’Estratègia de vacunació contra la COVID-19 a Espanya” en
els trams educatius de la personalitat i l’educació en
democràcia.

Atès que ambdues finalitats són d’impossible o molt difícil
consecució si els nis i adolescents es veuen privats de la
convivència en l’entorn escolar, s’ha d’exigir, sempre que la
situació epidemiològica ho permeti, que la formació segui
presencial (...)

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=30
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Així doncs, la priorització dels docents i PAS es basaria en
què protegint-los no només es protegeix la salut dels nins i
adolescents, sinó també i fonamentalment el seu dret a
l’educació que és un element substancial del ple
desenvolupament de la personalitat i de la formació en
democràcia i que, per tant, s’ha de desenvolupar,
necessàriament, a l’aula.

En l’àmbit de la formació universitària i professional, la
priorització pot no ser tan rellevant, ja que la protecció pot
obtenir-se mitjançant la formació on line, digital o bimodal
síncrona (excepte tallers o pràctiques), no essent tan exigible,
des d’una perspectiva ètica i legal, la presencialitat i, per tant,
la vacunació de docents i PAS en els esmentats nivells
educatius.

Per tant, aquest grup de docents es vacunarà per criteris
d’edat, com qualsevol ciutadà.

Es pot consultar el document en aquest enllaç:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPr
omocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Estrategia
Vacunacion.pdf

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

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 4729 i 4730/21, de la
diputada Patricia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relatives a avaluació del permís de l'Agència estatal
de Seguretat Aeronàutica (AESA) per operar els
helicòpters amb instrumental i multipilot per part de
l'empresa adjudicatària del contracte del transport aeri
sanitari i per operar els helicòpters amb instrumental i
multipilot de la UTE Habock Aviation EMS Balears.

Ateses les característiques de les respostes, queden
dipositades al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament.

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 4731/21, de la diputada
Patricia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a compliment del contracte del transport aeri
sanitari.

Mitjançant els quadrants del personal de guàrdia, aquestes
tripulacions s’han d’ajustar al que estableix la normativa
europea JAR-OPS3 i en qualsevol altra norma que es trobi en
vigor relacionada amb les operacions que es realitzin.
Mitjançant comprovació de llicències en vigor de les
tripulacions i Loogbook. Així mateix, es realitzen inspeccions
a les bases dels mitjans aeris per comprovació de les dades
aportades per les companyies.

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

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 4732/21, de la diputada
Patricia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a compliment del contracte del transport aeri
sanitari (II).

L'antiguitat de les aeronaus se supervisa per la seva
matriculació en les diferents inspeccions que es realitzen a les
bases dels mitjans aeris. Aquestes aeronaus van retolades per
a aquests contractes pel que queden perfectament identificades,
tant tripulacions com aeronaus estan en permanent comunicació
a l’espera de ser alertades per a emergències, a més hi ha un
compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personals i material indicats d’acord amb l’art. 76.2
LCSP. En el contracte d’emergència no es va poder posar la
clàusula d’antiguitat de les aeronaus doncs, Babcok, era l’única
empresa que sí tenia recollit en el seu manual d’operacions l’ús
de vol instrumental però no tenia aeronaus de l’antiguitat
demanada en el concurs. No hi ha constància que alguna de les
empreses adjudicatàries s’hagi dut les aeronaus per presentar en
un altre concurs. Les aeronaus estan sempre disponibles
excepte els períodes contemplats per a les revisions periòdiques
obligatòries.

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

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 4733/21, de la diputada
Patricia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a motiu que justifica que hagi transcorregut més
d'un any entre la rescissió del contracte del transport aeri
sanitari urgent amb helicòpter a la UTE Hablck Aviation
EMS Balears.

S’han seguit els tràmits necessaris en temps i forma, ja s’ha
procedit a l’adjudicació del concurs. L’empresa que no ha
resultat adjudicatària ha presentat una impugnació a tribunal.

Palma, 14 de juny de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
Z)

A les Preguntes RGE núm. 4762 a 4767/21, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a estratègies per a l'augment de
l'audiència d'IB3 Televisió i d'IB3 Ràdio, a dades
d'audiències de la Ràdio IB3, a implantació de
l'instrument/operatiu de digitalització DALET per a la
redacció dels informatius d'IB3, a xarxes socials de
l'EPRTVIB IB3 i a repercussió en els comptes anuals i
pressuposts de l'EPRTVIB després de les actes d'inspecció
de l'AEAT.

Ateses les característiques de les respostes, queden
dipositades al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament.

Ordre de Publicació
AA)

A les Preguntes RGE núm. 4778/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a programa de prevenció i detecció de
càncer de pròstata al Servei de Salut de les Illes Balears.

A diferència del que passa amb el càncer de mama o el de
còlon, en el cas del càncer de pròstata no hi ha cap programa
poblacional de detecció. Ni a Balears, ni a Espanya.

De fet, el projecte “Compromís per la qualitat de les
Societats Científiques a Espanya” liderat pel Ministeri de
Sanitat recull, entre les activitats sanitàries considerades
d’efectivitat dubtosa, la recomanació de “No realitzar de forma
sistemàtica la determinació de PSA a individus asimptomàtics
sense antecedents familiars de primer grau de càncer de
pròstata”.

Més recentment, el “Programa d’activitats preventives i de
promoció de la salut”[2] (PAPPS 2020) recomana avaluacions
individualitzades amb presa de decisions compartides entre
metge i pacient del cribratge de persones d’alt risc (segons
edat, origen afroamericà, antecedents familiars), però en cap
cas un cribratge poblacional, donat l’alta de diagnòstic de
tumors de creixement molt lent que mai donaran símptomes
durant la vida de la personal, però, en canvi, poden suposar
proves i tractaments agressius sense cap benefici
(sobrediagnòstic).

En aquest sentit, l’abordatge del pacient que presenta
factors de risc o que refereix qualque símptoma que faci
sospitar de la malaltia, és individual i consisteix en una
valoració del risc, història clínica, exploració i sol·licitud de
proves complementàries a les consultes del metges de família
amb la derivació, en cas necessari, a l’especialista d’urologia.
En definitiva, no existeixen programes poblacionals, com
tampoc n’hi ha per càncer de pulmó, per posar un exemple,
però sí se fa un seguiment individualitzat a les persones que
presenten símptomes o factors de risc.

Pel que fa a la prevenció

Només es pot actuar sobre els factors de risc modificables
com ara reduir la ingesta de carn vermella, de productes lactis
i lluitar contra l’obesitat i el sedentarisme.

Us convidem a consultar l’Estratègia d’alimentació
saludable i vida activa de la Conselleria de Salut i Consum[3]
que dona consells relacionats amb aquests temes així com el
Codi Europeu contra el càncer.

En conseqüència, no està previst implementar cap pla
estratègic de detecció poblacional més enllà de la detecció en
població d’alt risc abans esmentada.

Palma, 11 de juny de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 4860/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projectes que s'han presentat per dur a terme
programes dels plans de sostenibilitat turística de destí
2021.

S’han presentat els projectes:
1. Projecte presentat pel Consell de Formentera, sense títol
2. Projecte presentat pel Consell de Mallorca, Mallorca

Digitalizada y Realidad Aumentada.
3. Projecte presentat per l’Ajuntament d’Eivissa, Plan de

rehabilitación y sostenibilidad turística de la Marina –
Puerto de Ibiza.

4. Projecte presentat per l’Ajuntament de Calvià, Programa de
Renovación y Revitalización del frente marítimo de
Peguera.

5. Projecte presentat per l’Ajuntament de Sant Lluís, Plan para
la reconversión de la urbanización de Punta Prima.

Palma, 23 de juny de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AC)

A les Preguntes RGE núm. 4910 i 4911/21, del diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a ajuntaments i interessats per als cursos de
formació i capacitació prevists per a 2021 i per als de 2020.

L’any 2020 l’EBAP va realitzar un curs de capacitació per
a l’accés a la categoria de policia. Aquesta convocatòria, la 41a
promoció, es va publicar en el BOIB de dia 5 de març de 2020.

Adjuntam quadre dels alumnes de la 41a promoció
distribuïts per corporacions locals:
2 Binissalem, 2 Campos, 1 Ciutadella, 12 Eivissa, 2
Formentera, 7 Maó, 3 Sant Antoni, 1 Sant Josep de Sa Talaia,
3 Sóller, 2 Santa Eulàlia del Riu; total 35

Per altra banda, durant l’any 2021, l’EBAP està realitzant
un curs de capacitació per a l’accés a la categoria de policia.
Aquesta convocatòria és la 42a promoció, es va publicar al
BOIB de dia 16 de gener de 2021, i s’hi va concretar que
s’oferien 90 places distribuïdes en 3 edicions. Les dates
definitives foren:
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1a edició: 15 de març de 2021
2a edició: 22 de març de 2021
3a edició: 4 d’octubre de 2021

Finalment, per la falta de sol·licituds i per evitar
superposicions amb el curs del 2022, es va deixar sense efecte
l’edició d’octubre (publicat al BOIB a 13 de maig).

Adjuntam quadre dels alumnes de la 42a promoció
distribuïts per corporacions locals:
1 Algaida, 1 Artà, 2 Campanet, 1 Llubí, 4 Muro, 1 Petra, 2
Porreres, 3 Sant Llorenç des Cardassar, 1 Es Castell, 1 Es
Mercadal, 5 Sant Antoni de Portmany, 3 Consell Insular de
Formentera, 3 Maó, 2 Alaior, 71 Palma; total 101.

Palma, 7 de juny de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 4996/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a protocol enfront dels brots de sarna
(escabiosis).

La sarna humana és causada pels àcars de la sarna, que són
paràsits molt petits, similars a insectes, que infecten la capa
més superficial (externa) de la teva pell. La sarna humana causa
granellades, irritació i molta picor. Es transmet fàcilment d’una
persona a una altra a través del contacte de pell a pell.

L’àcar de la sarna es transfereix pel contacte directe pell
amb pell. El contagi indirecte a través de roba interior o de llit
pot ocórrer només si aquestes peces han estat contaminades per
persones infectades que les hagin fet servir immediatament
abans.

Diagnòstic mèdic: El protocol s’activa en el moment en què el
metge diagnostica la sarna i ho comunica a la Direcció del
Centre, qui serà el responsable de transmetre-ho als
departaments pertinents.

Instaurar tractament mèdic: El tractament farmacològic
s’administra en dosis que assegura l’eliminació en molt pocs
dies. Aplicar a la persona directament afectada i persones en el
seu entorn directe (companys/es etc.), així com a tota persona
que presenti algun símptoma indicatiu d’escabiosis o sospita
d’ell mateix.

Donar informació sanitària: El metge informarà a la persona
afectada i als “contactes”, sobre el mecanisme de transmissió,
mesures preventives, insistint en la correcta administració del
tractament.

Aplicar normes de prevenció:
• Aïllament sanitari estricte de la persona afectada fins 24h

després d’iniciar el tractament.
• Evitar els contactes íntims.
• Evitar compartir roba íntima, peces de vestir, roba de llit,

llençols, tovalloles, etc.
• Aplicar normes de desinfecció:

• Es realitzarà una descontaminació ambiental de
l’habitació i del material en contacte amb la persona
usuària.

• Es desinfectarà tota la roba que ha estat en contacte amb
la persona usuària, incloent llençols, cobrellits, mantes,
tovalloles, fundes de matalàs i coixí.

• Per a la desinfecció, s’utilitzarà un programa de rentat
amb aigua calenta a més de 50ºC.

Per això, l’única forma segura de prevenir la sarna és no
tenir contacte íntim amb ningú. També, evitar tocar o compartir
roba amb persones que saps que estan infectades, abans que
hagin acabat el seu tractament.

Amb el tractament la sarna deixa de ser contagiosa en 24
hores.

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

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 5049/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a reforç de personal per a campanya
de vacunació COVID-19 durant els mesos de juny, juliol,
agost i setembre de 2021.

El Govern de les Illes Balears activa els professionals que
en un moment determinat puguin ser necessaris per a qualsevol
activitat assistencial.

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

Ordre de Publicació
AF)

A les Preguntes RGE núm. 5051 a 5054/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a compliment del primer
acord de la proposició no de llei sobre mesures de suport al
producte local i de proximitat de Balears.

S’han dut a terme les següents: la licitació de l’estudi de la
cistella “eco” i un receptari d’arròs amb producte local; el
desenvolupament de la campanya “Triam Local”, amb
insercions en premsa i en cartelleria als aeroports de Palma i
Madrid, a les aturades de tren de Mallorca i als centres de les
principals ciutats de les quatre illes, de moment; l’elaboració
d’un web institucional del producte local.

L’elaboració d’un receptari per a la restauració amb 30
receptes elaborades per 30 cuiners i cuineres de les Illes
Balears en base a productes locals. També és va fer una
presentació de la campanya “Triam Local” a FITUR i una altra
del vídeo promocional dels nostres vins amb el SET
Gastronòmic.

S’està en contacte permanent amb elles i es va crear la Mesa
de Producte Local amb aquesta finalitat d’afavorir la
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comercialització. A més, s’ha donat impuls a la Venda Directa
per a cooperatives i als cursos de formació en Venda Directa.

S’han iniciat els contactes per tractar les mesures i les seves
possibilitats. S’ha participat també en el decret de clàusules
ambientals perquè s’incloguin els criteris ambientals de
productes de qualitat i de km 0 per a les empreses elaboradores
de menjar a la contractació pública.

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
AG)

A la Pregunta RGE núm. 5078/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a constitució de
clústers industrials de la moda i de l'alimentació i la seva
ubicació a Inca.

El projecte per al desenvolupament estratègic d’un clúster
pel sector de la moda a Balears va ser impulsat l’any 2018 i
2019 des de la Direcció General de Política Industrial a través
de Fons FEDER, juntament amb els clústers Nàutic i d’Hàbitat.

Seguint les conclusions d’aquest, es va identificar que el
clúster de la moda de les Illes Balears compta amb suficient
massa crítica empresarial, que les empreses tenen reptes
compartits i que a més existeix un espai d’oportunitat que
permetria posar en marxa el clúster de la moda per tenir un nou
àmbit de trobada, aglutinador i com a instrument per
desenvolupar projectes dirigits a reforçar la competitivitat
empresarial.

Aquestes variables fan pensar que té sentit parlar del
Clúster de la Moda de les Illes Balears i que és necessari dotar
el clúster d’una organització formal per a implementar el pla
d’acció. Ara bé, hi ha un punt clau del qual es fa una valoració
més negativa, que és el grau d’implicació de les empreses en la
iniciativa. En aquest sentit, una quarta part de les empreses han
estat participant a les actuacions que s’han realitzat en el marc
del projecte i entre 8 i 10 empreses podrien ser constitutives
d’un grup impulsor, liderant des de l’àmbit privat la iniciativa
(futura junta directiva del clúster). Aquests serien punts
clarament positius. D’altra banda, també s’ha constatat que per
part de les empreses hi ha cert escepticisme vers el projecte,
sobretot per l’existència en el passat d’iniciatives que no han
fructificat. En alguns casos això s’ha anat ajustant amb la
realització de les reunions i el contacte de les empreses amb la
Direcció General de Política Industrial, però en d’altres es
considera que s’ha d’acabar de generar l’espai de confiança
necessari per a parlar d’un model de governança formal
(creació d’una entitat amb personalitat jurídica pròpia a la qual
s’han d’associar les empreses). En aquest sentit, la creació d’un
clúster ha de partir des de la motivació de les empreses i el seu
interès.

En el cas del sector agroalimentari, l’anàlisi realitzat en el
marc del programa de reindustrialització finançat amb Fons
FEDER en el qual van participar un total de 97 empreses de
Mallorca, Menorca i Eivissa, identificava la necessitat de
fomentar les relacions entre les empreses del sector, i no tant la

necessitat de constituir formalment una entitat clúster. El sector
està organitzat en diferents entitats i associacions sectorials no
essent una prioritat impulsar un projecte estratègic de
desenvolupament d’un clúster agroalimentari. En aquest tipus
d’iniciatives el lideratge privat del projecte és imprescindible
per tal de garantir el seu èxit.

Palma, 17 de juny de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 5085/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de
compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa
a la redacció del projecte per a un nou PAC a Artà.

L’obra està a punt de ser licitada.

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

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 5086/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de
compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa
a les reparacions del centre de salut de Pere Garau a
Palma.

En relació amb les reparacions en els CS de Pere Garau el
grau de compliment ha estat del 100%, ja s’han realitzat les
reparacions previstes, actualment no hi ha cap avís de
reparació. Les reparacions realitzades foren la substitució de les
horitzontals i verticals des del primer pis fins enterra de la
planta baixa. Per una altra part, es va aïllar la zona de pediatria
i es varen canviar les baixants, en aquest cas una vertical fins
la segona planta i una altra fins a la primera. També es varen
reparar diverses goteres.

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

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 5087/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de
compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa
a la redacció del projecte bàsic i l'execució del segon PAC
a Manacor.

Ara es troba pendent de la cessió del solar per part de
l’ajuntament.
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Palma, 23 de juny de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 5113/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a actuacions des del Govern de les
Illes Balears per a l'abordatge de l'obesitat.

Segons les dades de l’estudi nacional ALADINO, el 40% de
la població infantil entre 6 i 9 anys té excés de pes. En aquest
estudi van participar 4 centres educatius de les illes i un total de
228 alumnes.

Segons aquest estudi: en 2019, la prevalença de sobrepès és
del 23.3% i la prevalença d’obesitat del 17,3%. Entre 2011 i
2019 s’observa un descens del 2,9% en sobrepès, 1,0% en
obesitat i 3,9% en excés de pes (sobrepès+obesitat), més
pronunciat entre 2011 i 2015 i amb tendència a l’estabilització
entre 2015 i 2019, en què la disminució no arriba significació
estadística. Accessible a:
http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutric
ion/observatorio/Informe_Aladino_2019.pdf

Les dades d’aquest estudi nacional no són extrapolables a
les CCAA (excepte en les CCAA que van demanar una
ampliació de mostra) perquè el nombre de persones participants
de cada CCAA no és suficient per ser una mostra representativa
de la CCAA com és el cas de les Illes Balears. 

En relació a les dades d’excés de pes en la població infantil
i juvenil de les Illes Balears, el segon Estudi de prevalença de
l’obesitat EPOIB-II revela que un 25% de l’alumnat de les Illes
Balears presenta excés de pes (sobrepès i obesitat). La
prevalença de l’obesitat a les Illes Balears és del 10%.
S’observa una lleugera disminució en comparació amb la
prevalença de fa 10 anys (disminució també observada en
l’estudi Aladino). Accessible a : 
https://www.caib.es/sites/promociosalut/es/portada/

Des de la Direcció General de Salut Pública es treballa
estretament amb la Conselleria d’Educació i Formació
Professional i el Servei Balear de Salut en programes
d’alimentació saludable i vida activa dirigida a la població
escolaritzada, la formació dels docents, la creació d’entorns
saludables a través del programa Centres Educatius Promotors
de Salut i la valoració dels menús escolars i oferta
complementària (cafeteries i màquines de vending) en
compliment del Decret 30/2019 sobre la promoció de la dieta
mediterrània en l’àmbit educatiu i sanitari. També s’ha posat en
marxa el programa de parentalitat positiva dirigida a la
població de 0 a 3 anys en el qual es tracten aspectes de
l’alimentació en aquesta població.

Actualment s’està elaborant el Pla Educa Salut per
organitzar de manera més eficient tots els programes, activitats
i accions de promoció de la salut en l’àmbit educatiu.

https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recurso
s_propios/resp/revista_cdrom/Suplementos/Pildoras/pildora1
4.htm

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

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 5156/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de peticions de canvi d'ús
d'establiment turístic que s'han presentat al Govern
d'acord amb el Decret llei 8/2020 i amb la Llei 2/2020.

A dia d’avui no n’hi ha cap.

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

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 5273/21, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
accions de manteniment i control al torrent de Cala
Galdana de Menorca per evitar els mals olors aquest estiu.

Aquest hivern hi ha hagut dos episodis de contaminació a
la zona que varen fer tornar l’aigua de color blanc. En els dos
episodis, personal de la Direcció General de Recursos Hídrics
es va traslladar a la zona per intentar esbrinar l’origen d’un
possible abocament, sense èxit.

El passat mes d’abril, a instàncies del Consell de Menorca,
es va celebrar una reunió per tal de tractar els episodis de canvi
de color de l’aigua del Torrent d’Algendar a la seva part urbana
i en aquesta reunió es va posar de manifest la preocupació dels
gestors municipals pel problemes de males olors a aquesta
zona, així com la detecció de punts de vessament dels
claveguerams al torrent. També es va sol·licitar l’actuació de
la Conselleria de Medi Ambient.

La desembocadura del torrent d’Algendar era una zona
humida separada de la mar per un cordó dunar que es va obrir
en el seu moment per construir un port. Aquest fet fa que, amb
els temporals marítims, restes de posidònia vagin entrant a la
zona i quedin dipositades al fons. Les condicions ambientals de
poca renovació d’aigua i poca profunditat fan que s’accelerin
els processos de descomposició i per tant apareguin males
olors. Els resultats analítics mostren presència de bactèries
fecals amb una concentració compatible amb la presència
d’avifauna, filtracions d’aigües de clavegueram i abocaments
puntuals d’aigües mixtes de la xarxa o d’escorrentia superficial.
En qualsevol dels casos, s’ha intensificat la desinfecció de les
aigües depurades abans de la seva incorporació al torrent.

Les tasques necessàries per a solucionar el problema són de
manteniment ordinari del torrent a zona urbana i han de ser
contínues, ja que el material es dipositarà la llera amb cada
temporal. D’acord amb l’article 28.4 del Pla Hidrològic
Nacional, el manteniment ordinari a zona urbana és
competència municipal. De fet els ajuntaments ja han actuat a
la zona amb el dragat de la mateixa.
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Quant a les actuacions del Govern, la conservació i
manteniment de lleres es fan per minimitzar el risc d’inundació
per a les persones i en cap cas es fan actuacions de
manteniment ordinari de lleres a sòl urbà.

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

Ordre de Publicació
AN)

A les Preguntes RGE núm. 5292 a 5306/21, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a estat de la vacunació, dades que es
donen a conèixer a la ciutadania a través de les xarxes
socials.

A la web del Servei de Salut cada setmana s’actualitzen les
dades de població diana i cobertura dels principals grups de
vacunació des de l’inici de la campanya de vacunació:
https://www.ibsalut.es/vacuna-covid-19

Les dades de població diana segons els grups de vacunació
definits a la darrera Estratègia de Vacunació del Ministeri, es
p o d e n  c o n s u l t a r  a  l a  p à g i n a  w e b
https://www.ibsalut.es/vacun-covid-19 i s’actualitzen
setmanalment a partir del dia que s’ha obert la vacunació. Hi ha
alguns grups sol·licitats que no es corresponen amb la darrera
estratègia i per aquest motiu, no tenen dades publicades.

En el cas que es vulguin consultar dades de vacunació
poblacional, facilitem el link del visor de dades COVID:
https://www.caib.es/sites/covid-19/ca/visor_covid-19_illes_b
alears/, on diàriament s’actualitzen.

La població diana ha variat ja que diàriament es produeixen
noves altes en els grups de vacunació, ja sigui per qüestions
laborals o de canvi de CCAA.

En canvi de grans dependents i cuidadors, el criteri ha estat
vacunar 1 cuidador per cada dependent, professional o no
professional.

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

Ordre de Publicació
AO)

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

El nombre de places de residència a Balears és de 4615. De
les quals 1736 són públiques, 1272 concertades i 1607
privades.

Palma, 22 de juny de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 5426/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de canvi de reconversió i canvi d'ús
d'establiments d'allotjament turístic i edificacions amb usos
no residencials que s'han sol·licitat en virtut de la Llei
2/2020 a dia 7 de juny de 2021.

A dia d’avui no n’hi ha cap.

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

Ordre de Publicació
AQ)

A les Preguntes RGE núm. 5516 a 5520/21, de la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a llista d'espera per a
recursos sociosanitaris, per a places de residències i per a
places a centres de dia de Mallorca, Menorca, Eivissa,
Formentera i Palma a data 9 de juny de 2021.

La llista d’espera per a places de la xarxa pública d’atenció
a la dependència en data 31 de maig de 2021 a Mallorca és:

- Centre de dia per a gent gran: 656
- Residència de gen gran: 1.200

La llista d’espera per a places de la xarxa pública d’atenció
a la dependència en data 31 de maig de 2021 a Menorca és:

- Centre de dia per a gent gran: 219
- Residència de gen gran: 378

La llista d’espera per a places de la xarxa pública d’atenció
a la dependència en data 31 de maig de 2021 a Eivissa és:

- Centre de dia per a gent gran: 13
- Residència de gen gran: 135

La llista d’espera per a places de la xarxa pública d’atenció
a la dependència en data 31 de maig de 2021 a Formentera és:

- Centre de dia per a gent gran: -
- Residència de gen gran: 4

La llista d’espera per a places de la xarxa pública d’atenció
a la dependència en data 31 de maig de 2021 a Palma és:

- Centre de dia per a gent gran: 448
- Residència de gen gran: 605

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

Ordre de Publicació

A)
Habilitació de dia 27 de juliol de 2021 per tal de dur a

terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada
mitjançant l'escrit RGE núm. 6416/21.
 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de juliol de 2021, conformement amb l'establert als articles
71.2 i 103.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, i atès l'acord adoptat a la
sessió de la Diputació Permanent del dia de la data respecte de
la sessió plenària extraordinària esmentada, acorda  d'habilitar
el dia d'avui, 27 de juliol de 2021 per tal que es pugui procedir
a la celebració de la sessió de què es tracta.

Palma, a 27 de juliol de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	A la Pregunta RGE núm. 14289/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a suport als alumnes amb necessitats especials.
	A la Pregunta RGE núm. 15583/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reobertura de la Unitat de problemes relacionats amb l'alcohol (UPRA) del Servei de Salut de les Illes Balears (II).
	A la Pregunta RGE núm. 17439/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa anombre de mestres de suport contractats i criteris de la seva repartició als centres.
	A la Pregunta RGE núm. 1284/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a flexibilització de l'intercanvi de places turístiques.
	A la Pregunta RGE núm. 1294/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nous mecanismes de reconversió de les places turístiques obsoletes i de baixa qualitat.
	A les Preguntes RGE núm. 1303, 1304 i 1318/21, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relatives a plàstics i escombraries recollits en el litoral de Mallorca, Menorca i Eivissa l'any 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 1334 i 1335/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a projectes sol·licitats i/o presentats per ser finançats amb els fons europeus Next Generation EU per reforçar la competitivitat com a destinació turística i a projectes que es duran a terme amb els fons provinents del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme per fer costat al sector turístic de les Illes Balears. 
	A la Pregunta RGE núm. 1621/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a inversió per traduir al català i adaptar la web de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) "todostuslibros".
	A la Pregunta RGE núm. 2981/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per a l'habitatge.
	A la Pregunta RGE núm. 3719/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures i actuacions del Govern de les Illes Balears per donar compliment al que es va aprovar a la sessió de 27/05/2020 de la Comissió de Salut respecte de la PNL RGE núm. 5632/20, relativa a l'adopció de mesures per la Conselleria de Salut i Consum respecte dels zeladors.
	A la Pregunta RGE núm. 3724/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a constància de l'exoneració del compliment de l'estàndard d'aparcament per habitatge en promocions d'habitatge de protecció pública d'iniciativa privada.
	A les Preguntes RGE núm. 3793 i 5387/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a promoció d'HPO al carrer Borja Moll de Maó i a promoció de l'IBAVI (HPO) que estigui immersa en algun litigi jurídic.
	A la Interpel·lació RGE núm. 4168/21, del diputat José Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a gestió dels efectes de la pandèmia.
	A les Preguntes RGE núm. 4173 a 4184/21, del diputat José Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a relació de les actuacions de l'IBISEC a Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera durant els anys 2018, 2019 i 2017.
	A la Pregunta RGE núm. 4489/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació del programa British a l'IES Cap de Llevant de Maó.
	A la Pregunta RGE núm. 4683/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a places previstes de guàrdia civil i de policia nacional a Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 4684/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a pedrera d'Establiments (I).
	A la Pregunta RGE núm. 4685/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a pedrera d'Establiments (II).
	A les Preguntes RGE núm. 4712 i 4713/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a problemàtica al servei d'urgències a l'Hospital Son Llàtzer (1 i 2).
	A la Pregunta RGE núm. 4727/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a motiu pel qual el cos de professorat de les escoles oficials d'idiomes encara no està vacunat a les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 4729 i 4730/21, de la diputada Patricia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a avaluació del permís de l'Agència estatal de Seguretat Aeronàutica (AESA) per operar els helicòpters amb instrumental i multipilot per part de l'empresa adjudicatària del contracte del transport aeri sanitari i per operar els helicòpters amb instrumental i multipilot de la UTE Habock Aviation EMS Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 4731/21, de la diputada Patricia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment del contracte del transport aeri sanitari.
	A la Pregunta RGE núm. 4732/21, de la diputada Patricia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment del contracte del transport aeri sanitari (II).
	A la Pregunta RGE núm. 4733/21, de la diputada Patricia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motiu que justifica que hagi transcorregut més d'un any entre la rescissió del contracte del transport aeri sanitari urgent amb helicòpter a la UTE Hablck Aviation EMS Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 4762 a 4767/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a estratègies per a l'augment de l'audiència d'IB3 Televisió i d'IB3 Ràdio, a dades d'audiències de la Ràdio IB3, a implantació de l'instrument/operatiu de digitalització DALET per a la redacció dels informatius d'IB3, a xarxes socials de l'EPRTVIB IB3 i a repercussió en els comptes anuals i pressuposts de l'EPRTVIB després de les actes d'inspecció de l'AEAT.
	A les Preguntes RGE núm. 4778/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa de prevenció i detecció de càncer de pròstata al Servei de Salut de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 4860/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes que s'han presentat per dur a terme programes dels plans de sostenibilitat turística de destí 2021.
	A les Preguntes RGE núm. 4910 i 4911/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a ajuntaments i interessats per als cursos de formació i capacitació prevists per a 2021 i per als de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 4996/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocol enfront dels brots de sarna (escabiosis).
	A la Pregunta RGE núm. 5049/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reforç de personal per a campanya de vacunació COVID-19 durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre de 2021.
	A les Preguntes RGE núm. 5051 a 5054/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a compliment del primer acord de la proposició no de llei sobre mesures de suport al producte local i de proximitat de Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 5078/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a constitució de clústers industrials de la moda i de l'alimentació i la seva ubicació a Inca.
	A la Pregunta RGE núm. 5085/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la redacció del projecte per a un nou PAC a Artà.
	A la Pregunta RGE núm. 5086/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a les reparacions del centre de salut de Pere Garau a Palma.
	A la Pregunta RGE núm. 5087/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa a la redacció del projecte bàsic i l'execució del segon PAC a Manacor.
	A la Pregunta RGE núm. 5113/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions des del Govern de les Illes Balears per a l'abordatge de l'obesitat.
	A la Pregunta RGE núm. 5156/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de peticions de canvi d'ús d'establiment turístic que s'han presentat al Govern d'acord amb el Decret llei 8/2020 i amb la Llei 2/2020.
	A la Pregunta RGE núm. 5273/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions de manteniment i control al torrent de Cala Galdana de Menorca per evitar els mals olors aquest estiu.
	A les Preguntes RGE núm. 5292 a 5306/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a estat de la vacunació, dades que es donen a conèixer a la ciutadania a través de les xarxes socials.
	A la Pregunta RGE núm. 5307/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a places de residències a les Illes Balears, públiques i privades.
	A la Pregunta RGE núm. 5426/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de canvi de reconversió i canvi d'ús d'establiments d'allotjament turístic i edificacions amb usos no residencials que s'han sol·licitat en virtut de la Llei 2/2020 a dia 7 de juny de 2021.
	A les Preguntes RGE núm. 5516 a 5520/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a llista d'espera per a recursos sociosanitaris, per a places de residències i per a places a centres de dia de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i Palma a data 9 de juny de 2021.

	3.17. INFORMACIÓ
	Habilitació de dia 27 de juliol de 2021 per tal de dur a terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 6416/21.




