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BOPIB núm. 113 - 30 de juliol de 2021

6381

AF) A la Pregunta RGE núm. 5420/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió de
la Unitat GEDEX (Grup especialista en desactivació d'explosius) de la Guàrdia Civil a l'illa de Menorca.
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AG) A la Pregunta RGE núm. 5441/21, de la diputada María Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de sol·licituds d'autorització dels municipis de les Illes Balears per al subministrament de gas natural
que hi ha pendents de resolució.
6402
AH) A la Pregunta RGE núm. 5473/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a actuació, pla o remodelació de la zona del port del Port de Pollença.
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AI) A les Preguntes RGE núm. 5500 a 5507 i 5510 a 5515/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOXActua Baleares, relatives a oposicions a FEA de Neurologia.
6403
AJ) A la Pregunta RGE núm. 5521/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients pendents de resolució a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
6403
AK) A la Pregunta RGE núm. 5532/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pujades abusives de preus en la connectivitat entre Balears i la Península (2).
6404

4. INFORMACIONS
A) Renúncia al càrrec de portaveu titular del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.

6404

B) Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda de les persones físiques i de patrimoni, si escau, de l'any 2020 de diverses
diputades i diversos diputats.
6404
C) Registre d'activitats de tractament del Parlament de les Illes Balears.

6405

6382
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Palma, a 20 de juliol de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de juliol de 2021, admet a tràmit la interpelAlació
següent.
Palma, a 28 de juliol de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet
A)
RGE núm. 6618/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici del curs escolar 2021-2022 a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el conseller d'Educació i
Formació Professional amb relació a la política general pel que
fa a l'inici del curs escolar 2021-2022 a les Illes Balears.
Palma, a 26 de juliol de 2021
El portaveu
Antonio Costa i Costa
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

B)
RGE núm. 6555/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inversions en el pla de modernització i competitivitat del
sector turístic per a Balears (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
L'octubre de 2020 la ministra Maroto va anunciar que es
destinarien 100 milions de fons europeus a un pla de
modernització i competitivitat del sector turístic per a Balears
a tres anys. D'aquests 100 milions es preveia una primera
inversió de 20 milions en els pressupostos de la comunitat
autònoma de les Illes Balears de 2021.
S'han rebut ja aquests 20 milions? Quins projectes seran
finançats amb aquests 20 milions? Quan es preveu que seran
una realitat?
Palma, a 20 de juliol de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

C)
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de juliol de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 28 de juliol de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet
A)
RGE núm. 6553/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
i informes per garantir l'objectivitat de les bases del
concurs per a la selecció del director del Conservatori de
Música.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins criteris s'han seguit i en base a quins informes tècnics
o jurídics s'ha garantit l'objectivitat de les bases del concurs
convocat el passat 6 de juliol per a la selecció provisionals del
director del Conservatori Superior de Música?

RGE núm. 6556/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inversions en el pla de modernització i competitivitat del
sector turístic per a Balears (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El passat 19 de juliol el conseller de Fons Europeus va
anunciar la preassignació de 763 milions d'euros per a Balears,
i en el seu detall concretà, entre altres projectes, el Pla de
modernització i competitivitat del sector turístic per import de
101,6 milions.
Es tracta dels mateixos 100 milions anunciats per la
ministra Maroto el mes d'octubre de 2020 de fons europeus per
a la reactivació i la recuperació turística de Balears? En cas
negatiu, quins projectes seran finançats amb aquests 101,6
milions? Quan es preveu que seran una realitat?
Palma, a 20 de juliol de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
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D)
RGE núm. 6557/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
augment de l'exercici de la prostitució a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Els serveis d'atenció i d'assistència social de la Creu Roja
Espanyola a les Illes Balears han informat de l'augment del
nombre de persones que s'han vist abocades a l'exercici de la
prostitució a causa de la precària situació social i econòmica en
què es troben com a conseqüència de la crisi sobrevinguda per
la pandèmia COVID-19. Aquesta situació afecta, en especial,
el col·lectiu de persones migrants, la major part en situació
administrativa irregular, la qual cosa les condueix a una alta
vulnerabilitat, exclusió social i risc per a la seva integritat i
salut.
Quina informació té i quina valoració fa el Govern de les
Illes Balears d'aquest augment respecte de la situació prèvia a
l'inici de la pandèmia COVID-19 2020 i del nombre de
persones que es troben en aquesta situació?
Quines mesures addicionals ha posat en marxa el Govern
des dels diferents departaments d'intervenció social i
comunitària per abordar aquesta situació de greu vulnerabilitat
i precarietat, especialment per a dones joves, que ha constatat
una major incidència des de la pandèmia COVID-19?
Palma, a 20 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 6558/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
augment dels casos de persones sense sostre a les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Els serveis d'atenció i d'assistència social de la Creu Roja
Espanyola a les Illes Balears han informat de l'augment del
nombre de persones que viuen al carrer, persones sense sostre,
a causa de la precària situació social i econòmica en què es
troben com a conseqüència de la crisi sobrevinguda per la
pandèmia COVID-19. Aquesta situació afecta, entre d'altres i
en especial, el col·lectiu de persones migrants, la major part en
situació administrativa irregular, la qual cosa les condueix a
una major i extrema vulnerabilitat, exclusió social i risc per a
la seva integritat i salut.
Quina informació té i quina valoració fa el Govern de les
Illes Balears d'aquest augment respecte de la situació prèvia a
l'inici de la pandèmia COVID-19 2020 i del nombre de
persones que es troben en aquesta situació?
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Quines mesures addicionals ha posat en marxa el Govern
des dels diferents departaments d'intervenció social i
comunitària per abordar aquesta situació de greu vulnerabilitat
i precarietat, de la qual s'ha constatat una major incidència des
de la pandèmia COVID-19?
Quines estratègies ha definit i posat en marxa el Govern per
pal·liar aquesta situació de persones sense sostre en haver
augmentat el nombre de casos i afectats?
Respecte de les persones migrades i, entre aquestes, les que
es troben en situació administrativa irregular, per atendre la
precarietat i la vulnerabilitat sobrevingudes en què es troben,
quins recursos ha disposat el Govern?
Ha incorporat la figura del mediador intercultural per a la
visita, l'acompanyament i l'assistència a aquest col·lectiu de
persones sense sostre?
Palma, a 20 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

F)
RGE núm. 6566/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informació pública del resum diari d'evolució de la
COVID-19 a les Illes Balears respecte de les residències de
gent gran.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Fins al 14 de juliol, mitjançant la informació del format de
resum diari d'evolució de la COVID-19, en l´accés a la consulta
estava identificat de forma clara i fàcil:
A) Residències de gent gran: a.1) Usuaris actius. a.2)
Usuaris hospitalitzats. a.3) Èxitus. a.4) Professionals actius.
B) Professionals sanitaris: b.1) Casos actius. b.2) Casos
totals en vigilància (inclou positius).
En relació amb aquesta informació de consulta fins a data
14 juliol de les residències de gent gran:
1. Quina és la raó per la qual a partir del 14 de juliol en el "nou
format" d'informació/resum d'evolució de la COVID-19 no
s'indica de manera explicítament per a la consulta dels
ciutadans: a) El nombre d'usuaris actius; b) el nombre d'usuaris
hospitalitzats; c) el nombre d'èxitus; d) el nombre de
professionals actius.
2. Les dades esmentades es publiquen en algun altre espai
accessible a la consulta ciutadana en compliment de la
transparència i rendició de comptes a la qual està obligada
l'administració pública? Demanem indicació de la ubicació.
3. En el cas que les dades a què es refereix l'apartat anterior no
sigui accessible a la consulta pública, en quina data es posarà
a disposició de la ciutadania, de manera efectiva, aquesta
informació?
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Palma, a 21 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

G)
RGE núm. 6567/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informació pública del resum diari d'evolució de la
COVID-19 a les Illes Balears respecte dels professionals
sanitaris.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Fins al 14 de juliol, mitjançant la informació del format de
resum diari d'evolució de la COVID-19, en l´accés a la consulta
estava identificat de forma clara i fàcil:
A) Residències de gent gran: a.1) Usuaris actius. a.2)
Usuaris hospitalitzats. a.3) Èxitus. a.4) Professionals actius.
B) Professionals sanitaris: b.1) Casos actius. b.2) Casos
totals en vigilància (inclou positius).
En relació amb aquesta informació de consulta fins a data
14 juliol:
1. Quina és la raó per la qual a partir del 14 de juliol en el "nou
format" d'informació/resum d'evolució de la COVID-19 no
s'indica de manera explícitament per a la consulta dels
ciutadans en relació amb els professionals sanitaris: a) El
nombre de casos actius; b) casos totals en vigilància (inclou
positius).
2. Les dades esmentades es publiquen en algun altre espai
accessible a la consulta ciutadana en compliment de la
transparència i rendició de comptes a la qual està obligada
l'administració pública? Demanem indicació de la ubicació.
3. En el cas que les dades a què es refereix l'apartat anterior no
sigui accessible a la consulta pública, en quina data es posarà
a disposició de la ciutadania, de manera efectiva, aquesta
informació?
Palma, a 21 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)
RGE núm. 6568/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
residències de gent gran; evolució de la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Residències de gent gran; evolució de la COVID-19. Fins
al 14 de juliol en el format d'informació pública el nombre
màxim de professionals en actiu (contagis) era de 12, i els
usuaris actius, 2.

1. En quina residència es va produir cadascun dels actius?
2. Actualment quants de professionals actius hi ha? En quines
residències?
3. Actualment quants d'usuaris actius hi ha? En quines
residències?
Palma, a 21 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

I)
RGE núm. 6569/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
professionals sanitaris; evolució de la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Professionals sanitaris; evolució de la COVID-19. Fins al
14 de juliol en el format d'informació pública el nombre màxim
de professionals en actiu (contagis) era de 60 i 160 casos en
vigilància.
1. En quin centre mèdic/hospitalari es va produir cadascun dels
actius?
2. Actualment quants de professionals actius hi ha?
Ubicació/centre.
3. Actualment quants de casos totals en vigilància hi ha? A
quins centres/ubicació?
Palma, a 21 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

J)
RGE núm. 6576/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
titulació per a la impartició de religió islàmica.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina titulació i quins requisits s'exigeixen als docents o a
les persones habilitades per impartir religió islàmica en els
centres educatius de Balears?
Palma, a 22 de juliol de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi
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K)

N)

RGE núm. 6577/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
impartició de religió islàmica.

RGE núm. 6584/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a partida de la qual
es treuran els diners necessaris per compensar la reducció
en els ingressos derivada de la gratuïtat del transport
públic a Mallorca per als menors de setze anys.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones s'han contractat per impartir religió
islàmica en centres educatius de Balears i quin procediment
s'ha seguit per a aquesta contractació?
Palma, a 22 de juliol de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
De quina partida treurà el Govern els diners necessaris per
compensar la reducció en els ingressos, durant l'any 2021, que
suposarà la implantació de la gratuïtat del transport públic a
Mallorca per als menors de setze anys anunciada el passat 20
de juliol?
Palma, a 22 de juliol de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

L)
RGE núm. 6582/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reducció dels
ingressos que suposarà la gratuïtat del transport públic a
Mallorca per als menors de setze anys durant l'any 2021.

O)

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

RGE núm. 6585/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a imports que es
destinaran a restablir l'equilibri econòmic que la gratuïtat
en el transport públic a Mallorca per als menors de setze
anys pot suposar per als concessionaris.

Quina reducció en els ingressos ha calculat la Conselleria
de Mobilitat i Habitatge que suposarà la implantació de la
gratuïtat del transport públic a Mallorca per als menors de setze
anys durant l'any 2021?

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

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

Quins imports ha previst destinar la conselleria al
restabliment del desequilibri econòmic que la gratuïtat en el
transport públic a Mallorca per als menors de setze anys pot
suposar per als concessionaris?
Palma, a 22 de juliol de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

M)
RGE núm. 6583/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió de la
gratuïtat en el transport públic a Mallorca per als menors
de setze anys en els pressuposts generals per al 2021.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 6586/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reducció en els
ingressos que suposarà la gratuïtat del transport públic a
Mallorca per als menors de setze anys durant l'any 2022.

La disminució d'ingressos que suposarà la implantació de la
gratuïtat en el transport públic a Mallorca per als menors de
setze anys anunciada el passat 20 de juliol estava prevista en els
pressuposts generals de la CAIB per al 2021?

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

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

Quina reducció en els ingressos ha calculat la Conselleria
de Mobilitat i Habitatge que suposarà la implantació de la
gratuïtat del transport públic a Mallorca per als menors de setze
anys durant l'any 2022?
Palma, a 22 de juliol de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
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Q)

S)

RGE núm. 6604/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
règim sancionador de la CAIB per fer front als
incompliments de disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la COVID-19; sancions imposades.

RGE núm. 6607/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a sancions
tramitades pel Govern de les Illes Balears per expedients
derivats de la celebració de festes il·legals en habitatges
turístics a l'illa d'Eivissa.

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

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

En relació amb les sancions imposades i cobrades amb
motiu del procediment sancionador des de l'1 d'abril de 2020
fins al 23 de juliol de 2021:

Quantes sancions ha tramitat el Govern de les Illes Balears
per expedients derivats de la celebració de festes il·legals en
habitatges turístics a l'illa d'Eivissa durant 2020 i 2021?

1. Nombre de sancions que s'han imposat a les Illes Balears.
a) Quantes han estat cobrades per part de la CAIB? Import
ingressat.
b) Quantes han donat lloc a l'ajornament de pagament?
c) Quantes han donat lloc al fraccionament de pagament?

Palma, a 26 de juliol de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

T)
2. Quantes sancions greus, molt greus i lleus?
3. Quin ha estat l'import de cada una de les sancions i el motiu?
Palma, a 23 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

R)
RGE núm. 6605/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
règim sancionador de la CAIB per fer front als
incompliments de disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la COVID-19.

RGE núm. 6608/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a sancions
tramitades pel Govern de les Illes Balears per expedients
derivats de la celebració de festes il·legals en habitatges
turístics a l'illa de Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes sancions ha tramitat el Govern de les Illes Balears
per expedients derivats de la celebració de festes il·legals en
habitatges turístics a l'illa de Formentera durant 2020 i 2021?
Palma, a 26 de juliol de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
U)
En relació amb el procediment sancionador des de l'1 d'abril
de 2020 fins al 23 de juliol de 2021:
1. Nombre de procediments sancionadors iniciats/tramitats.
2. Nombre de procediments que han conclòs amb la imposició
d'una sanció.
3. Nombre de procediments finalitzats per cobrament de la
sanció.
4. Nombre de procediments finalitzats sense haver donat lloc
a la imposició d'una sanció.
5. Nombre de procediments que hagin finalitzat per causa de
l'admissió del recurs/al·legacions presentades.
Palma, a 23 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

RGE núm. 6609/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a sancions
tramitades pel Govern de les Illes Balears per expedients
derivats de la celebració de festes il·legals en habitatges
turístics a l'illa de Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes sancions ha tramitat el Govern de les Illes Balears
per expedients derivats de la celebració de festes il·legals en
habitatges turístics a l'illa de Mallorca durant 2020 i 2021?
Palma, a 26 de juliol de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres
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V)

Y)

RGE núm. 6610/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a sancions
tramitades pel Govern de les Illes Balears per expedients
derivats de la celebració de festes il·legals en habitatges
turístics a l'illa de Menorca.

RGE núm. 6613/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
construcció d'un nou CEIP a la localitat de Santa Eulària
del Riu, a l'illa d'Eivissa (1).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes sancions ha tramitat el Govern de les Illes Balears
per expedients derivats de la celebració de festes il·legals en
habitatges turístics a l'illa de Menorca durant 2020 i 2021?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina fase es troba el projecte de construcció d'un nou
CEIP a la localitat de Santa Eulària del Riu, a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 26 de juliol de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

Palma, a 26 de juliol de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres
Z)
W)
RGE núm. 6611/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
d'ampliació del CEIP Sant Carles (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina fase es troba el projecte d'ampliació del CEIP Sant
Carles, a la localitat de Sant Carles de Peralta, a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 26 de juliol de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

X)
RGE núm. 6612/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
d'ampliació del CEIP Sant Carles (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té previst la Conselleria d'Educació començar les
obres d'ampliació del CEIP Sant Carles, a la localitat de Sant
Carles de Peralta?
Palma, a 26 de juliol de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

RGE núm. 6614/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
construcció d'un nou CEIP a la localitat de Santa Eulària
del Riu, a l'illa d'Eivissa (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té previst la Conselleria d'Educació començar les
obres de construcció del nou CEIP de Santa Eulària des Riu, a
l'illa d'Eivissa?
Palma, a 26 de juliol de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

AA)
RGE núm. 6615/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
construcció de la segona fase de l'institut Quartó del Rei a
la localitat de Santa Eulària del Riu, a l'illa d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina fase es troba el projecte de construcció de la
segona fase de l'institut Quartó del Rei a la localitat de Santa
Eulària des Riu, a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 26 de juliol de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres
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AB)
RGE núm. 6616/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de millora
i rehabilitació a l'Escola d'Arts de l'illa d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst la Conselleria d'Educació realitzar obres de
millora i rehabilitació a l'Escola d'Arts de l'illa d'Eivissa?

AE)
RGE núm. 6620/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
hotel Bellver; danys causats pels allotjaments amb motiu de
les mesures acordades pels aïllaments/confinaments fins al
dia 28 de juliol.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
a) Quin és l'import dels danys ocasionats a l'hotel?

Palma, a 26 de juliol de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

AC)
RGE núm. 6617/21, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous cicles
formatius al centre de Can Marines a l'illa d'Eivissa.

b) Qui assumirà el seu cost? En el cas que sigui el Govern,
repercutirà l'import en les persones que ocupaven les
habitacions i/o en els seus tutors legals?
Palma, a 26 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

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

AF)
RGE núm. 6621/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
hotels COVID-19 habilitats pel Govern de les Illes Balears.

Pot informar la Conselleria d'Educació si té previst impulsar
i posar en marxa nous cicles formatius que s'oferiran al centre
de Can Marines a l'illa d'Eivissa?

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

Palma, a 26 de juliol de 2021
El diputat
Vicente Marí i Torres

AD)
RGE núm. 6619/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
cost dels hotels COVID-19 a les Illes Balears; hotel Bellver.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
1. Quin és l'import que el Govern de les Illes Balears ha
pagat/haurà d'abonar pels confinaments i/o aïllaments a l'hotel
Bellver els mesos de juny i juliol de 2021 de 2021?
2. Es repercutiran aquests costs a les famílies i/o a les
comunitats autònomes d'origen dels usuaris allotjats?
Palma, a 26 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

a) Com i qui assumirà el cost pels aïllaments i confinaments
que es produeixin i que requereixin de la ubicació en aquests
hotels?
b) Fins al mes de juliol de 2021, quin és el cost des de l'inici
de la pandèmia?
Palma, a 26 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de juliol de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 28 de juliol de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet
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A)

B)

RGE núm. 6550/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a consolidar l'1,5% cultural en obres
públiques estatals, davant la Comissió d'Educació, Recerca
i Cultura.

RGE núm. 6564/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a permanència de la unitat GEDEX (Grup
especialista en desactivació d'explosius) de la Guàrdia Civil
a Menorca, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura.
El passat 22 de juny el Consell de Ministres va aprovar
l'informe de l'avantprojectes de llei del patrimoni històric i la
salvaguarda del patrimoni cultural immaterial.
La modificació de les esmentades lleis, Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, i Ley 10/2015, de
26 de mayo, para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial, permetrà una adequació necessària de les
competències estatals en matèria de patrimoni cultural.
Des de MÉS per Mallorca valoram positivament els
principals objectius que coneixem fins ara relatius a l'impuls de
la reforma en relació amb: garantir la conservació i accions
contra l'espoliació, precisar les condicions per a l'exportació de
béns culturals d'acord amb la normativa europea, actualitzar i
millorar l'eficàcia del règim de Bé d'Interès Cultural, ampliació
del concepte de patrimoni immaterial i actualitzar règim
d'infraccions i sancions. Les principals novetats destacables en
l'àmbit estatal són l'ampliació a nous tipus de patrimoni com el
patrimoni industrial, cinematogràfic, audiovisual i antropològic,
així com la categoria de paisatges culturals i l'ampliació de la
protecció del patrimoni arqueològic i subaquàtic, qüestió de
gran interès per a les nostres illes.
De la informació disponible fins ara no es desprèn
l'increment de l'1% a l'1,5% cultural. Malgrat que des de 2013
s'aplica en l'àmbit estatal l'1,5% en obres del Ministeri de
Foment segons el VI Acord de col·laboració entre el Ministeri
de Foment i el Ministeri de Cultura i Esports, no deixa de ser
un acord sense rang de llei.
Per tot això, des del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
proposam la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol,
en el marc de la reforma de la Llei de patrimoni històric i de la
Llei per la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, a
introduir l'obligació legal de fixar l'1,5% cultural en totes les
obres públiques estatals superiors a 300.000€, incrementant
d'aquesta forma en 0,5 punts percentuals la quantia a destinar
a patrimoni.
Palma, a 20 de juliol de 2021
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
L'illa de Menorca compta amb una Unitat GEDEX (Grup
especialista en desactivació d'explosius) que està operativa des
dels anys 80, essent la seva demarcació tota l'illa.
Es compon de 4 especialistes TEDAX-NRBQ (tècnic
especialista en desactivació d'artefactes explosius i incendiaris)
així com qualsevol tipus d'incidències de naturalesa NRBQ
(nuclear, radiològic, biològic i químic), amb servei de 24h i
base a l'aeroport de Menorca.
S'ha tengut coneixement de la possibilitat que per part del
Ministeri d'Interior es plantegi la reordenació d'aquestes unitats
a nivell estatal, amb la supressió de l'esmentada unitat de
Menorca juntament amb 16 més a tot Espanya, és a dir, el
tancament de 17 unitats. Les unitats GEDEX d'Eivissa i de
Mallorca sembla que no es veurien afectades.
A Menorca tenim punts sensibles estratègics, essent els més
importants l'aeroport internacional, els ports de Maó i
Ciutadella, així com els dipòsits de CLH de l'aeroport, la
central elèctrica, els repetidors de Monte Toro, entre d'altres,
realitzant-se nombrosos reconeixements preventius en aquest
tipus d'instal·lacions, així com en altres punts sensibles de l'illa.
Aquesta unitat té la missió d'atendre les alertes davant un
possible artefacte explosiu i la seva posterior
desactivació/neutralització. Així mateix realitza assessorament
i control de mesures de seguretat encaminades a la prevenció
d'atemptats terroristes, i a causa de la COVID-19 van ser
requerits per a la desinfecció de centres geriàtrics i sanitaris,
donada la seva condició d'especialistes NRBQ.
En el supòsit que desaparegués aquesta unitat a Menorca
comportaria una situació d'inseguretat i perill, atès que en cas
que es produís una situació d'alarma per l'aparició de qualsevol
objecte sospitós susceptible de contenir substància explosiva,
comportaria el desallotjament i l'acordonament de la zona fins
l'arribada dels especialistes de Palma o de la península. Cal
destacar que a Balears, a dia d'avui, només hi ha un helicòpter
de la Guàrdia Civil amb base a Palma, i no és d'ús exclusiu per
als TEDAX, ja que cobreix també salvaments marítims i, en
major mesura, de muntanya. Aquestes circumstàncies podrien
complicar i retardar l'actuació dels TEDAX que haguessin de
desplaçar-se a Menorca, generant una greu alarma i perill a la
població, a més dels costos econòmics en cas que es produís en
temporada turística, considerant el fet que Menorca és una illa
que viu de l' turisme.
Si aquest desmantellament es produís, la nostra illa un cop
més quedaria desproveïda d'un servei essencial i els seus
ciutadans novament discriminats per aquesta retallada del
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Govern, que es considera totalment injustificat, quedant amb un
sentiment d'abandó i desprotecció. És important posar de relleu
el baix cost de manteniment d'aquesta unitat i el gran servei que
presta a la societat. Finalment cal assenyalar que a Menorca no
hi ha TEDAX del Cos Nacional de Policia.
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Per l'exposat, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
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El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a
la possibilitat que el Ministeri de l'Interior de Govern de l'Estat
suprimeixi la Unitat GEDEX (Grup Especialista en
Desactivació d'explosius) de la Guàrdia Civil de Menorca, i
insta el Ministeri d'Interior del Govern central perquè en el
supòsit que prevegi la supressió de l'esmentada unitat desisteixi
de dur-la a terme.
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A les Preguntes RGE núm. 4845 a 4848/21, de la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a ordinadors repartits als
alumnes vulnerables per la COVID mitjançant el programa
estatal Educa en Digital i ordinadors repartits als alumnes
vulnerables per la COVID finançats únicament pel Govern
durant els mesos d'abril i maig de 2021.
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Palma, a 21 de juliol de 2021
El portaveu suplent
Antonio Costa i Costa
El diputat
José Luis Camps i Pons

Connectivitat

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació

Des d’abril de 2020 s’han repartit diversos dispositius per
facilitar la connectivitat dels estudiants. Aquests dispositius
s’han finançat bé pel Govern, cofinançats amb el Govern
d’Espanya i d’altres s’han finançat amb altres entitats. A
continuació es troba la informació relativa a l’arribada de
dispositius per mes.
Dispositius
Conselleria

Bretxa
digital

Educa en
Digital

abril 2020

1.100

0

0

maig 2020

1.500

0

0

juny 2020

0

0

0

juliol 2020

0

0

0

agost 2020

0

0

0

setembre 2020

0

0

0

octubre 2020

0

530

0

Palma, 7 de juliol de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà
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B)
A les Preguntes RGE núm. 4876 a 4879/21, del diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a calendari de tramitació i
aprovació, possibilitat d'ús d'explosius, problemes de
trànsit que es poden generar en relació amb la posada en
marxa de nou de la pedrera Sa Garrigueta Rasa i
implicacions del projecte de restauració de la pedrera Can
Rosselló.
La iniciativa empresarial objecte d’aquestes preguntes
parlamentàries 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 a 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 7 de setembre de
2019.
Atès 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 considera 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 170.000m3. En conseqüència i d’acord
amb l’article 38 de la Llei 21/2013 es va sotmetre a informació
pública, BOPIB núm. 37, de 18 de març de 2021, tota la
documentació relativa al projecte garantint de nou els drets
d’accés a la informació i de participació pública.
Finalment, el 10 de maig de 2021 el promotor, en resposta
les 12 al·legacions de la segona informació pública, renuncia
tàcitament a la realització de voladures i a la comercialització
del material precedent de qualsevol nova extracció.
El projecte de restauració, dins el marc de l’estudi
d’impacte ambiental, presenta un apartat anomenat “Estudio de
tráfico”. 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.
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El promotor fomenta l’impacte del trànsit rodat en dos
estudis: l’estudi de mobilitat de l’Ajuntament de Palma datat
l’abril de 2013 i el pla de transport als polígons de Son Castelló
i Can Valero elaborat per ASIMA i CEPE AL 2010. D’acord
als càlculs realitzats el 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 Camí dels
Reis-Carretera Puigpunyent
• 0,0007 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, 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 proposta una
restauració a 25 anys vista i un volum d’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 any
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, 23 de juny de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez
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C)
A les Preguntes RGE núm. 4886 a 4909/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a clubs i entitats esportives
d'Es Mercadal, de Ciutadella, de Maó, de Ferreries, d'Es
Migjorn Gran, de Sant Lluís, d'Es Castell i d'Alaior que
van rebre ajudes del Govern de les Illes Balears durant els
anys 2018, 2019 i 2020.
Clubs i entitats esportives de Menorca que han rebut ajudes del
Govern de les Illes Balears durant l'any 2018:
Club Marítim de Maó, Club Colombofilia La Mensajera
Mahonesa, Club Colombófil Ciutadella, Club Voleibol
Ciutadella, Club Shotokan Ciutadella, Club Tennis Taula
Santa Eulària, Club Bàsquet Menorca, Alaior Esport, C.E.
Alaior, Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís, Club Basquet
Boscos de Ciutadella, Club Basquet Ciutadella, Club
Bàsquet La Salle Maó, Club Bàsquet Ponent, Club d’Arc
Maó, Club Esportiu Alcazar, Club Esportiu Atlètic Rafal,
Club Esportiu Menorca, Club Esportiu Mercadal, Club
Natació Jamma, Tramuntana Rugby Club, Club Tennis
Mercadal, Club Tennis Taula Ciutadella, Club Tennis Taula
Sant Lluís, Club Volei Alaior, CTT Es Castell, Fútbol Sala
Atlètic Mercadal, Penya Ciutadella Esportiva.
Clubs i entitats esportives de Menorca que han rebut ajudes del
Govern de les Illes Balears durant l'any 2019:
Alaior Esport, C.E. Alaior, Centre Cultural i Esportiu Sant
Lluís, Club Basquet Boscos de Ciutadella, Club Basquet
Ciutadella, Club Bàsquet La Salle Maó, Club Bàsquet
Ponent, Club d’Arc Maó, Club Esportiu Alcazar, Club
Esportiu Atlètic Rafal, Club Esportiu Menorca, Club
Esportiu Mercadal, Club Natació Jamma, Club Pàdel
Ferreries, Club Tennis Mercadal, Club Tennis Taula
Ciutadella, Club Tennis Taula Sant Lluís, Club Volei
Alaior, Club Voleibol Ciutadella, CTT Es Castell, Fútbol
Sala Atlètic Mercadal, Malbuger Centre Esportiu, Menorca
Trail Club Es Castell, Padelin Padel Club, Penya Ciutadella
Esportiva, Tramuntana Rugby Club, Trideporte, UE SAMI,
Club Bàsquet Menorca, Club Karate Art-Gim, Rítmica
Pascual Calbó, Club Marítim de Maó, Club Colombofilia
La Mensajera Mahonesa, Club Colombófil Ciutadella, Club
Shotokan Ciutadella, Club Gimnàstica Rítmica d’Alaior,
Club Tennis Taula Santa Eulària, Joan Moll Gener.
Clubs i entitats esportives de Menorca que han rebut ajudes del
Govern de les Illes Balears durant l'any 2020:
Alaior Esport, Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís, Club
Tennis Taula Ciutadella, Club Tennis Taula Es Mercadal,
Club Tennis Taula Sant Lluís, Club Voleibol Ciutadella,
CTT Es Castell, Menorca Badminton Club, Menorca Trail
Club Es Castell, Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís, Club
d’Arc Maó, Club Natació Jamma, Club Volei Ciutadella,
Club Atlètic Villacarlos, Club Bàsquet Menorca, Club
Tennis Taula Alaior, Club Marítim de Maó, Club
Colombofilia La Mensajera Mahonesa, Club Colombófil
Ciutadella, Club Nàutic Ciutadella, Centre Cultural i
Esportiu Sant Lluís, Club Karate Art-Gim, Club Shotokan
Ciutadella.
Palma, 30 de juny de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

D)
A la Pregunta RGE núm. 5083/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a ajudes als clubs
que promocionaran les Illes Balears al Campionat
d'Espanya de Bàsquet.
Sí, està prevista la convocatòria d’ajuts per als campionats
d’Espanya, tant de bàsquet, que és al que fa referència la
pregunta, com per a les altres modalitats esportives que tenguin
campionats d’Espanya.
Palma, 29 de juny de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 5084/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a grau de
compliment de l'esmena d'El Pi als PGCAIB 2021 relativa
a la realització de plans d'inversions per a la construcció
d'equipaments esportius.
En aquests moments no s’han distribuït els 100.000€ per a
plans d’inversions perquè s’han tengut despeses sobrevingudes
en relació amb la situació COVID per poder donar suport a
l’esport balear.
Palma, 30 de juny de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 5141/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a intervenció de l'entitat TRAGSA a
la promoció de nous habitatges de protecció oficial de
titularitat pública per part de l'IBAVI.
L’entitat TRAGSA no intervé directament en la promoció
de nous habitatges de protecció oficial de titularitat pública per
part de l’IBAVI. No obstant això, l’Oficina de supervisió de
projectes compta amb personal contractat de l’entitat
TRAGSATEC.
Palma, 30 de juny de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas
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G)
A la Pregunta RGE núm. 5142/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a valoració del possible cost superior
per la utilització de materials de construcció de fora de les
Illes Balears en la promoció de nous HPO per part de
l'IBAVI.
L’IBAVI està construint HPO a un preu de 1.200€/m2, de
mitjana (1.300€ a Eivissa). L’IBAVI valora sempre a cada obra
tots els costs, també el materials de construcció.
A més s’intenta potenciar l’ús de materials de baix impacte
ambiental i de caràcter local, com són el marès o la posidònia
com aïllant. No obstant això, és potestat de l’empresa
constructora adjudicatària triar el seu proveïdor de materials.
L’IBAVI només indica les característiques d’aquesta materials.
El preu de l’execució d’obres és tancat.
Palma, 30 de juny de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 5175/21, del diputat Jesús
Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a previsió d'ajudes per als supermercats enclavats
a urbanitzacions estacionals i sones turístiques.
Sí, hi ha hagut dues modificacions per tal d’augmentar al
màxim el nombre de beneficiaris, el 26 de juny i l’1 de juliol.
No es preveu, a dia d’avui, cap altra modificació.
Palma, 15 de juliol de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez
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a) De grau superior: aquells que ostenten els títols de
Tècnic Superior en natomia Patològica i Citologia, en
dietètica, en documentació sanitària, en higiene bucodental,
en imatge per al diagnòstic, en laboratori de diagnòstic
clínic, en ortoprotèsica, en pròtesis dentals, en radioteràpia,
en salut ambiental i en audiopròtesis.
b) De grau mitjà: aquells que ostenten els títols de
Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria i en Farmàcia.
3. Tendran, així mateix, la consideració de professionals
de l’àrea sanitària de formació professional als qui tenguin
els títols de formació professional que, en la família
professional sanitat, estableixi l’Administració General de
l’Estat conformement amb el previst a l’article 10.1 de la
Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions
i de la Formació Professional.
4. Els Tècnics superiors i tècnics als que es refereix aquest
article exerciran la seva activitat professional sanitària
d’acord amb les normes reguladores de la formació
professional, dels seus distints nivells formatius i de la seva
concreta titulació, en el marc del respecte a la competència
professional, responsabilitat i autonomia pròpies de les
professions sanitàries contemplades en els articles 6 i 7
d’aquesta llei.
5. Les Administracions sanitàries establiran, en els casos
que resulti procedent, els models per a la interacció i
incorporació dels tècnics superiors i tècnics a què es
refereix aquest article i de les seves activitats professionals
sanitàries als centres i establiments dependents o adscrits a
tals administracions, i regularan els sistemes de formació
continuada i de desenvolupament d’aquests.
L’article 6.2.b de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de
l’Estatut Marc del professional estatutari dels serveis de salut:
Article 6.2.b) Personal de formació professional: aquells
que ostenten la condició de personal estatutari en virtut de
nomenament expedit per a l’exercici de professions o
activitats professionals sanitàries, quan s’exigeixi una
concreta titulació de formació professional. Aquest personal
es divideix en:
1r. Tècnics superiors.
2n. Tècnics.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 5193/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a reconeixement de
la categoria professional dels tècnics superiors sanitaris
segons l'article 76 del TREBEP RDL 5/2015.
Cal tenir en compte tota la normativa existent al respecte,
com ara:
L’article 3 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre,
d’ordenació de les professionals sanitàries:
1. Article 3. Professionals de l’àrea sanitària de formació
professional.
1. Conformement amb l’article 35.1 de la Constitució, són
professionals de l’àrea sanitària de formació professional
aquells que ostenten els títols de formació professional de
la família professional de sanitat, o els títols o certificats
equivalents a aquests.
2. Els professionals de l’àrea sanitària de formació
professional s’estructuren ens els següents grups:

L’article 15 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de
l’Estatut Marc del professional estatutari dels serveis de salut:
Article 15. Creació, modificació i supressió de
categories.
1. A l’àmbit de cada servei de salut s’establiran,
modificaran o suprimiran les categories de personal
estatutari d’acord amb les previsions de l’article XIV i,
en el seu cas, de l’article 13 d’aquesta llei.
2. Correspon al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat l’aprovació d’un catàleg homogeni on
s’establiran les equivalències de les categories
professionals dels serveis de salut. A aquests efectes, els
serveis de salut comunicaran al Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat les categories de personal
estatutari existents, així com a la seva modificació o
supressió i la creació de noves categories, amb la
finalitat de procedir, en el seu cas, a l’elaboració
d’aquest quadre d’equivalències i a la seva homologació
d’acord amb l’establert a l’article 37.1.
L’article 29.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de
l’Estatut Marc del professional estatutari dels serveis de salut:
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Article 29.1.d) Mobilitat del personal en el conjunt del
Sistema Nacional de Salut:

•
•

L’article 37.1 i 37.2 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre,
de l’Estatut Marc del professional estatutari dels serveis de
salut:
Article 37. Mobilitat Voluntària.
1. Amb la finalitat de garantir la mobilitat en termes
d’igualtat efectiva del personal estatutari en el conjunt del
Sistema Nacional de Salut, el Ministeri de Sanitat i
Consum, amb l’informe de la Comissió de Recursos
Humans del Sistema Nacional de Salut, procedirà, amb
caràcter previ, a l’homologació de les distintes classes o
categories funcionals de personal estatutari, si resulta
necessari per articular la mobilitat esmentada entre els
diferents serveis de salut.
2. Els procediments de mobilitat voluntària, que
s’efectuaran amb caràcter periòdic, preferentment cada dos
anys, en cada servei de salut, estaran oberts a la participació
del personal estatutari fixe de la mateixa categoria i
especialitat, així com, en el seu cas, de la mateixa modalitat,
de la resta dels serveis de salut, que participaran en els
procediments esmentats amb les mateixes condicions i
requisits que el personal estatutari del servei de salut que
realitzi la convocatòria. Es resoldran mitjançant el sistema
de concurs, prèvia convocatòria pública i d’acord mb els
principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
La Llei 44/2003 estableix l’ordenació de les professions
sanitàries i les titulacions. De la mateixa manera es pronuncia
la Llei 55/2003 en el seu article 6.2.b. Aquestes titulacions són
requisit per accedir a un lloc de treball de tècnic, que d’acord
amb la classificació existent en el moment de l’aprovació de la
Llei 55/2003 per als tècnics superiors era el grup C i
actualment és el subgrup C1, una vegada aprovat l’EBEP l’any
2007. En aquest sentit, per tant, el Sistema Nacional de Salut és
únic i, en conseqüència, qualsevol canvi en les classificacions
professionals ha de venir emmarcada en la normativa bàsica,
per evitar vulnerar el dret a la mobilitat del personal en el
conjunt del Sistema Nacional de Salut.
Palma, 15 de juliol de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palma, 7 de juliol de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 5230/21, de la diputada
Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reunions en matèria de pesca amb la
Secretaria General de Pesca.
•

•
•
•
•
•
•

Ordre de Publicació

•

A la Pregunta RGE núm. 5229/21, de la diputada
Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reunions en matèria de pesca amb el
ministeri.

•

J)

•
•

•

•
•
•

18/11/2019: reunió amb el ministre i el seu equip a Palma
després de XXVI Reunió Anual de la Comissió
Internacional per a la conservació de la tonyina de
l’Atlàntic (ICCAT).
10/12/2019: Consell Consultiu de Política Pesquera i
Conferència Sectorial de Pesca.
19/03/2020: Reunió amb el ministre i el seu equip a
Madrid.
15/06/2020: Conferència Sectorial de Pesca.

22/06/2020: Consell Consultiu de Política Pesquera per a
assumptes comunitaris.
13/10/2020: Consell Consultiu de Política Pesquera per a
assumptes comunitaris.
25/11/2020: Visita del ministre i del seu equip a Balears.
26/11/2020: Visita del ministre i del seu equip a Balears.
09/12/2020: Consell Consultiu de Política Pesquera per a
assumptes comunitaris.
20/01/2021: Consell Consultiu de Política Pesquera per a
assumptes comunitaris.
15/02/2021: Consell Consultiu de Política Pesquera per a
assumptes comunitaris.
16/03/2021: Consell Consultiu de Política Pesquera per a
assumptes comunitaris.
29/04/2021: Reunió amb el ministre i el seu equip a
Madrid.
25/05/2021: Conferència sectorial de pesca.
21/06/2021: Consell Consultiu de Política Pesquera per a
assumptes comunitaris.

•
•

18/11/2019: reunió amb el ministre i el seu equip a Palma
després de XXVI Reunió Anual de la Comissió
Internacional per a la conservació de la tonyina de
l’Atlàntic (ICCAT).
10/12/2019: Consell Consultiu de Política Pesquera i
Conferència Sectorial de Pesca.
19/03/2020: Reunió amb el ministre i el seu equip a
Madrid.
15/06/2020: Conferència Sectorial de Pesca.
22/06/2020: Consell Consultiu de Política Pesquera per a
assumptes comunitaris.
13/10/2020: Consell Consultiu de Política Pesquera per a
assumptes comunitaris.
09/12/2020: Consell Consultiu de Política Pesquera per a
assumptes comunitaris.
20/01/2021: Consell Consultiu de Política Pesquera per a
assumptes comunitaris.
15/02/2021: Consell Consultiu de Política Pesquera per a
assumptes comunitaris.
16/03/2021: Consell Consultiu de Política Pesquera per a
assumptes comunitaris.
29/04/2021: Reunió amb el ministre i el seu equip a
Madrid.
25/05/2021: Conferència sectorial de pesca.
21/06/2021: Consell Consultiu de Política Pesquera per a
assumptes comunitaris.
Palma, 7 de juliol de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño
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Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 5243/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a suspensió de l'aplicació del Decret
31/2018, de 19 d'octubre, de garantia dels terminis màxims
de resposta en l'atenció sanitària especialitzada
programada i no urgent en el Servei de Salut de les Illes
Balears.

Als centres hospitalaris no s’ha derivat cap cirurgia des de
l’1 de gener del 2021 i el 31 de maig.
Palma, 15 de juliol de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
El Decret 31/2018, de 19 d’octubre, de garantia dels
terminis màxims de resposta en l’atenció sanitària
especialitzada programada i no urgent en el Servei de Salut de
les Illes Balears, estableix en el capítol II, article 8 la suspensió
de la garantia en situacions de catàstrofe, epidèmia, vaga o
disfuncions greus, com ara la pandèmia que continuem vivint.
En aquests moments, encara és prest per saber quan es
podran recuperar aquestes garanties.
Palma, 15 de juliol de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 5246/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a dèficit de personal facultatiu
anestesista en els hospitals del Servei de Salut de les Illes
Balears.
En la següent taula es dota el personal d’anestesistes i el
personal contractat al maig de 2021
Hospital

Plantilla
dotada

Plantilla
contractada

Son Espases

70

59.5

Son Llàtzer

33

26.5

Manacor

16

13

Inca

11

12.5

Mateu Orfila

12

12.5

Can Misses/Formentera

19

18.5

Total

161

142.5

La plantilla dotada d’anestesistes del Servei de Salut és de
161 places, de les quals en maig 2021 hi ha 142.5 contractats
sent el dèficit 18.5.
Les accions que es realitzen per aconseguir personal
anestesista pel hospitals són:
• Recerca activa d’anestesistes a territori nacional, col·legis
de metges i societats científiques.
• Possibilitar col·laboracions entre els diferents serveis
d’anestèsia dels hospitals per incrementar l’efectivitat i
reduir llista d’espera quirúrgica.
• Contractació dels residents que finalitzen la seva formació.

N)
A la Pregunta RGE núm. 5291/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a resolució d'expedients de
dependència/graus.
Entre dia 18 de març de 2021 i dia 31 de maig de 2021
s’han emès 2.204 resolucions de grau de dependència:
• 1.145 resolucions de resolució de grau.
• 819 resolucions de grau de revisions de grau.
• 7 resolucions de grau de revisions de grau sense grau.
• 210 resolucions de grau sense grau.
• 23 resolucions de grau de trasllat.
Entre dia 1 de març de 2021 i dia 31 de març de 2021 s’han
emès 858 resolucions de grau de dependència:
• 412 resolucions de resolució de grau.
• 322 resolucions de grau de revisions de grau.
• 1 resolució de grau de revisions de grau sense grau.
• 100 resolucions de grau sense grau.
• 23 resolucions de grau de trasllat.
Entre dia 1 d’abril de 2021 i dia 30 d’abril de 2021 s’han
emès 735 resolucions de grau de dependència:
• 377 resolucions de resolució de grau.
• 281 resolucions de grau de revisions de grau.
• 3 resolucions de grau de revisions de grau sense grau.
• 66 resolucions de grau sense grau.
• 8 resolucions de grau de trasllat.
Entre dia 1 de maig de 2021 i dia 31 de maig de 2021 s’han
emès 933 resolucions de grau de dependència:
• 500 resolucions de resolució de grau.
• 331 resolucions de grau de revisions de grau.
• 3 resolucions de grau de revisions de grau sense grau.
• 89 resolucions de grau sense grau.
• 10 resolucions de grau de trasllat.
Palma, 29 de juny de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 5362/21, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
paralització de la promoció de 20 HPO de Santa Maria.
Aquesta promoció de la qual vostè fa referència correspon
a una promoció del programa Cohabita situada al municipi de
Santa Maria del Camí. Aquest programa fa possible que
l’IBAVI cedeixi sol públic a les cooperatives per a la
construcció d’habitatges públics en règim de cessió d’ús. Així
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doncs, el 21 d’octubre de 2020, l’IBAVI va escripturar aquest
solar a nom de la cooperativa corresponent i començà la
redacció del projecte de les 20 HPO. A la mateixa vegada,
l’Ajuntament de Santa Maria del Camí va fer una modificació
puntual de les seves normes urbanístiques. Aquesta modificació
per part de l’ajuntament va motivar que es necessités més
places d’aparcament al projecte que s’estava redactant i en
conseqüència, més finançament per part de la cooperativa.

•

L’IBAVI, el 3 de setembre de 2020 va registrar una
al·legació a la modificació puntual núm. 1 de les NN.SS de
planejament relativa a l’exigència de places d’aparcament que
va ser rebutjada per unanimitat al ple municipal de dia 24 de
setembre 2020. Aquesta al·legació demanava l’exoneració de
la reserva d’espai destinat a aparcaments per a edificis
d’habitatges de protecció pública en règim de lloguer o de
cessió d’ús, entès com a servei social, en els termes següents:
Els projectes de promoció d’habitatge assequible i/o en
règim cooperatiu de cessió d’ús no especulatiu, que
obtinguin la màxima qualificació energètica, podran
prescindir de forma parcial o total de percentatge de places
d’aparcaments previstes.

•
•

Arribats a aquest punt, l’IBAVI ha iniciat una proposta de
contractació per modificar el projecte d’acord amb la nova
normativa aprovada per l’ajuntament. La cooperativa afectada
ha traslladat la seva voluntat de seguir endavant amb la
iniciativa i es troba a la recerca de nou finançament per poder
assumir l’obra.
Palma, 1 de juliol de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
P)
A les Preguntes RGE núm. 5363 a 5366/21, del diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a estat d'execució de les promocions HPO en
marxa de l'IBAVI a Eivissa, Formentera, Mallorca i
Menorca a data 1 de juny de 2021.
Les promocions d’obra nova que estan en marxa són les
següents:
Eivissa
• 43 Eivissa UA-14 C/18 (C/Mª Teresa León): En
construcció.
• 24 Eivissa UA-17 Pere Matutes (Av. Pere Matutes, 72): En
construcció.
• 19 Eivissa Xarc (C/ Xarc, 15): En construcció.
Formentera
En aquests moments no hi ha cap promoció en marxa.
Mallorca
• 8 Palma-Amanecer (C/ Salvador Espriu, 37): En
construcció.
• 5 HPP Palma Centre Històric (C/ Blanquers, 5-7 Posada
Mons, 12): En construcció.
• 54 Inca (C/ Canonge Sebastià G.P, 49): En construcció.
• 19 Palma-Amanecer (C/ Salvador Espriu, 37): En
construcció.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 Manacor. Lleó XIII (C/ Lleó XIII – de les moreres): En
construcció.
24 Calvià Parcel·la 8 (Av. S’Olivera, 62): En construcció.
24 Calvià Parcel·la C (Av. S’Olivera, 62): En construcció.
42 Son Servera Cos (C/ Cos 49-53): En construcció.
57 dotacionals Palma-Es Molinar (C/ Cuba, 7): En
construcció.
24 Santanyí (Coves des Vicari, s/n. Cant. C/ Ravandella, 3):
En construcció.
22 Vilafranca Molí Nou (C/ Molí Nou, 1): En construcció.
43 HPP Palma-La Soledat (C/ Brotad-Tous-Fornaris: En
construcció.
35 Palma-Fornaris (C/ Fornaris, 34): En construcció.
30 Palma (C/ Magdalena Bonet i Fàbregas, 9): En
construcció.
8 Palma (C/ Josep Togores, 6): En construcció.
9 Inca (C/ Marjades s/n): En tramitació.
6 Puigpunyent (UA Ses Veles): En tramitació.
6 Santa Eugènia (C/ Monges, 21): En tramitació.
12 Marratxí (C/ Juli Ramis, 5): En tramitació.
12 Marratxí (C/ Juli Ramis, 22): En tramitació.
11 Palma-Coll d’En Rabassa (C/ Rut, 19): En tramitació.
25 Palma Lope de Vega (C/ Lope de Vega, 3): En
tramitació.
6 La Ribera (C/ Cabussó, 41): En tramitació.
18 Esporles (C/ Joan Riutort, 90): En tramitació.
15 Sant Llorenç (C/ Ancora, 30 s’Illot): En tramitació.
10 Santa Margalida (C/ de la Pau, 22): En tramitació.
15 Binissalem (Es Rasquell fase 2): En tramitació.
7 Cala Rajada (C/ Pizarro, 29): En tramitació.

Menorca
• 18 Maó-Parc. 11 (C/ Borja Moll, 11): En construcció.
• 40 Maó-Dotacionals (C/ Borja Moll 2 fase): En
construcció.
• 14 Maó-Parc. 13. cRoca i Vinent (C/ Roca i Vinent s/n): En
construcció.
• 16 Maó-Parc. 16. Av. Femenies (C/ Roca i Vinent-Fran
Femenies): En construcció.
• 11 Fornells, Es Mercadal (UA-For-2 Carreres A i B): En
tramitació.
• 9 Migjorn (C/ Binicudrell, 17): En tramitació.
• 8v SFM Maó 50% (C/ VAssallo Cantonada Maó): En
tramitació.
Palma, 29 de juny de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
Q)
A les Preguntes RGE núm. 5367 a 5370/21, del diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a estat d'execució de les promocions HPO de
l'IBAVI paralitzades a Eivissa, Formentera, Mallorca i
Menorca a data 1 de juny de 2021.
En aquests moments no hi ha cap promoció paralitzada per
part de l’IBAVI. No obstant això, a l’illa de Mallorca hi ha
dues promocions del programa Cohabita que estan pendents
d’uns tràmits per part d’ambdues cooperatives. Aquests sòls
estan situats a Santa Maria i Llucmajor.
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Palma, 30 de juny de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas
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Palma, 5 de juliol de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

R)

T)

A les Preguntes RGE núm. 5371 a 5374/21, del diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a locals comercials de l'IBAVI cedits a Eivissa,
Formentera, Mallorca i Menorca a data 1 de juny de 2021.

A les Preguntes RGE núm. 5379 a 5382/21, del diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a locals comercials de l'IBAVI sense acabar a
Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca a data 1 de juny
de 2021.

Llista de locals propietat de l’IBAVI conveniats a cada illa:
L’IBAVI disposa de quatre locals comercials en procés de
reparació. Una vegada finalitzi aquest procés, els locals l’hi
quedaran 3 locals a l’illa de Menorca i 1 a l’illa de Mallorca.

Eivissa
• 2 al municipi d’Eivissa

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

Mallorca
• 4 al municipi d’Inca
• 3 al municipi de Manacor
• 49 al municipi de Palma
Menorca
• 2 al municipi de Ciutadella
• 6 al municipi de Maó
Formentera: 0
Palma, 1 de juliol de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
S)
A les Preguntes RGE núm. 5375 a 5378/21, del diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a locals comercials de l'IBAVI buits a Eivissa,
Formentera, Mallorca i Menorca a data 1 de juny de 2021.
Locals propietat de l’IBAVI sense adjudicar:
Eivissa
Formentera

0
0

Mallorca
Manacor: 20 HPO Es Serralt-Local 5 (Ronda del Port, 64,
interior).
Palma:
• 22 HPO Es Vivero-Local 1 (Melicotoner 9) i Local 2
(Gabriel Fuster i Manyans 8).
• 41 HPO Es Molinar-Local 36 (Pintor Erwin 2).
Menorca
Es Mercadal: 17 HPO Mercadal-Local 1 (Via Ronda 112).
Maó:
• 5 HPO Borja Moll-Local 1 (Borja Moll 21) i Local 2, 3 i 4
(Fernández de Angulo 2, 4 i 6.
• 6 HPO Vives Llull (Ctra. Ciutadella 89 i 91).

Ordre de Publicació
U)
A les Preguntes RGE núm. 5383 a 5386/21, del diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a manteniment en els edificis de l'IBAVI d'Eivissa,
Formentera, Mallorca i Menorca durant els anys 2019,
2020 i 2021.
1. Relació de tasques de manteniment genèriques en els
edificis i habitatges de l’IBAVI
• Reparació d’humitats de cobertes i terrasses en els edificis.
• Substitució d’enrajolats i solats danyats.
• Reparació de falsos sostres.
• Treballs de pintura.
• Neteja de solars propietat de l’IBAVI.
• Reparació de fusteria de fusta i metàl·lica en els habitatges
i comunitats.
• Reparació i manteniment d’elements de serralleria en zones
comunes.
• Reposició de vidres.
• Reparació d’instal·lacions i xarxes de sanejament dels
edificis.
• Desatranco de desguassos d’aparells, baixants, arquetes,
canalons i embornals.
• Reparació d’instal·lacions i xarxes de proveïment d’aigua
sanitària.
• Manteniment i reparació de grups de pressió de les
comunitats.
• Reparació i reposició d’aixeteria i vàlvules i mecanismes de
lampisteria.
• Manteniment i instal·lacions de gas.
• Substitució d’escalfadors de gas i termos elèctrics.
• Reparació de les instal·lacions elèctriques.
• Substitució de tota mena d’automatisme i mecanismes
elèctrics.
• Actualització d’instal·lacions elèctriques.
• Substitució d’il·luminació en zones comunes de l’edifici i
garatges.
• Reposició d’elements de la instal·lació de calefacció.
• Manteniment i reparació de les instal·lacions d’energia
solar.
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Manteniment i reparació de les instal·lacions de garatge
(portes automàtiques, sistemes de detecció i extinció
d’incendis).
Manteniment i reparació d’ascensors.
Condicionament dels habitatges vacants per al seu nou
lloguer.
Instal·lació de portes antiokupes i alarmes en habitatge en
procés de lloguer.

2. Relació d’actuacions concretes i puntuals
• Promoció 11 Capdepera: Formació arqueta escalaborni i
bombes d’impulsió d’aigües residuals.
• Promoció 7H VICTOR PRADA II: Reforma total d’edifici.
• Promoció 41H MOLINAR: Reparació cornises formigó
armat façanes.
• Promoció 48H POLÍGON LLEVANT: Reparació elements
formigó armat garatge.
• Promoció 48H POLÍGON LLEVANT: Retirada
d’enderrocs, maquinària i utillatge del garatge/magatzem.
Solars
• Solar GRUP ESCOLAR 73-LLUCMAJOR: retirada
amiant.
• Solar GRUP ESCOLAR 75-LLUCMAJOR: 2 retirades
d’enderrocs.
• Solar CUBA 7: retirada enderrocs.
• Solar PUERTO RICO 1: 2 retirades enderrocs.
• Solar LA RIBERA: retirada enderrocs.
Palma, 5 de juliol de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació

salinitat
Eivissa
Santa Eulària

Formentera
Formentera

actualment s’estan
executant les obres de
posada a punt

en funcionament

2. Totes les infraestructures de regadius, excepte la de
Palma-Sant Jordi i la de Porreres, han estat executades
mitjançant el Pla “Horizonte 2004-2008” amb fons del
Ministeri i de la CAIB.
La bassa de Sant Jordi va ser finançada i executada pel
Ministeri, mentre que la de Porreres s’ha finançat amb
l’ecotaxa de 2018.
Mallorca
Algaida-Montuïri
Artà
Capdepera
Consell
Inca
Maria-Ariany-Petra-Sineu
Palma-Sant Jordi
Peguera
Porreres
Santa Maria
Son Servera

1.322.916,20€
7.775.644,86€
6.911.519,47€
4.889.139.97€
4.615.631,62€
6.517.130,37€
18.361.270,00€
3.909.380,45€
2.075.347,00€
1.831.477,88€
8.492.469,65€

Menorca
Ciutadella
Es Mercadal

6.096.819,12€
2.050.594,54€

Eivissa
Santa Eulària

3.707.905,41€

Formentera
Formentera

8.480.428,38€

V)
A les Preguntes RGE núm. 5392 a 5396/21, de la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relatives a projectes de reutilitzaciói
d'aigües depurades.
1. Mallorca
Algaida-Montuïri
Artà
Capdepera
Consell
Inca
Maria-Ariany-Petra-Sineu
Palma-Sant Jordi
Peguera

Santa Maria
Son Servera

en funcionament
en funcionament
en funcionament
en funcionament
en funcionament
en funcionament
en funcionament
s’està reparant el
transformador que dona
subministrament a les
infraestructures i fent la
posada a punt
la bassa es troba
finalitzada. Està en
r ed a c c i ó l a r esta
d’infraestructures de reg
en funcionament
en funcionament

Menorca
Ciutadella
Es Mercadal

en funcionament
actualment aturada per alta

Porreres

3. Sí, totes les infraestructures de reg són aptes per al reg
agrícola, d’acord amb el Pla Hidrològic de les Illes Balears.
4. No, és la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació
que es fa càrrec del manteniment i cost de totes les
infraestructures de reg agrícola, excepte del regadiu de
Palma-Sant Jordi, del qual s’encarrega l’empresa TRAGSA,
que ha executat totes les obres.
5. Mallorca
Algaida-Montuïri
Artà

Capdepera
Consell
Inca
Maria-Ariany-Petra-Sineu
Palma-Sant Jordi
Peguera
Porreres
Santa Maria

9.210 m3
27.721 m3 va estar en obres
de reparació per la
tempesta de Sant Llorenç
321.543 m3
114.423 m3
115.090 m3
187.399 m3
22.342.023 m3
0 m3 en obres
0 m3 en obres
67.1570 m3
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170.8880 m3

6399
Ordre de Publicació

X)
Menorca
Ciutadella
Es Mercadal

447.5340 m3
18.346 m3 aturada
temporalment per alta
salinitat

Eivissa
Santa Eulària

0 m3

Formentera
Formentera

22.343 m3

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

Ordre de Publicació

A la Pregunta RGE núm. 5402/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a subministrament elèctric de Menorca (1).
En primer lloc, s’ha d’informar que per l’horitzó 2021-2026
no hi ha cap perill per al subministrament elèctric a l’illa de
Menorca. Aquesta és la conclusió per Menorca de l’informe
anual de cobertura de la demanda al Sistema Elèctric Balear pel
període 2022-2026 emès el 15 de gener per RED ELÉCTRICA
DE ESPAÑA, on es diu de forma expressa que no és requereix
potència addicional de grups per a l’illa de Menorca. Això vol
dir que per aquest període està garantit el subministrament
elèctric a l’illa de Menorca.
En segon lloc, cal dir que el document Planificació de la
“Red de transporte de electricidad 2021-2026” no té caràcter
definitiu i que per tant encara no té el caràcter vinculant que
tendrà la versió definitiva una vegada sigui aprovat pel Consell
de Ministres.

W)
A les Preguntes RGE núm. 5397 a 5401/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a Pla estratègic per al
sector ramader de Balears (1 a 5).
1. Ja es va fer la diagnosi i es van recollir i agrupar totes les
ajudes al sector ramader. El següent pas és recollir les seves
necessitats actuals i redactar el Pla.
2. La diagnosi d’aquest subsector i la recollida i agrupació
d’ajudes prèvia a la recollida de necessitats del sector i
redacció del pla.
3. No es va poder iniciar perquè va coincidir amb l’inici de la
pandèmia, i la conselleria va posar en marxa el pla de xoc, que
era el que demandava el sector. I ara s’han de posar molts
esforços des de la direcció a combatre la llengua blava.
4. Al pressupost de la Direcció General d’Agricultura,
Ramaderia i Desenvolupament Rural, per donar cobertura a les
necessitats urgents del sector de la ramaderia davant els
problemes ocasionats arran de la crisi per la COVID-19.
5. Desenvolupar dos plans de xoc davant la crisis originada
per la COVID, amb mesures específiques per a la carn, la llet
i l’emmagatzematge de formatge, així com ajudes contra
problemes derivats de la sequera i altres des de Fogaiba, així
com totes les mesures que s’estan desenvolupant, destinades a
ajudar al sector.
Palma, 14 de juliol de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Cal dir que el que és important d’aquestes gestions
realitzades i les que queden per realitzar són les d’insistir en la
necessitat detectada en totes les finestres que s’obrin de
planificació de la xarxa de transport i les seves modificacions
puntuals (normalment a la pròxima seria sobre 2023 o 2024),
i que per tant, en cas de no aconseguir-ho ara hi ha i haurà més
fites per incloure la iniciativa bé sigui en aquest període de
planificació 2021-2026 o bé en la següent finestra de
Planificació que presumiblement es produirà en forma de
Modificació a la Planificació que es situaria a l’any 2023 o
2024.
De forma paral·lela, les actuacions que es preveuen són les
d’assegurar la cobertura de subministrament mitjançant el
desplegament de generació mitjançant energies renovables en
sintonia amb el Consell de Menorca, i tal i com està desplegat
al document “Estratègia Menorca 2030 Full de Ruta per
descarbonitzar el sistema energètic de l’illa”.
Palma, 29 de juny de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 5403/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a subministrament elèctric de Menorca (2).
En primer lloc, s’ha d’informar que per l’horitzó 2021-2026
no hi ha cap perill per al subministrament elèctric a l’illa de
Menorca. Aquesta és la conclusió per Menorca de l’informe
anual de cobertura de la demanda al Sistema Elèctric Balear pel
període 2022-2026 emès el 15 de gener per RED ELÉCTRICA
DE ESPAÑA, on es diu de forma expressa que no és requereix
potència addicional de grups per a l’illa de Menorca. Això vol
dir que per aquest període està garantit el subministrament
elèctric a l’illa de Menorca.
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En segon lloc, cal dir que el document Planificació de la
“Red de transporte de electricidad 2021-2026” no té caràcter
definitiu i que per tant encara no té el caràcter vinculant que
tendrà la versió definitiva una vegada sigui aprovat pel Consell
de Ministres.
A finals de l’any 2020 la Direcció General d’Energia i
Canvi Climàtic en el procediment establert de propostes de les
CCAA a la planificació de la xarxa de transport 2021-2026 va
sol·licitar la inclusió del segon enllaç de Mallorca a Menorca
de característiques semblants a l’existent. Enguany en tràmit
d’al·legacions s’ha tornat a sol·licitar la inclusió d’aquest segon
enllaç amb Mallorca Menorca per tal de millorar l’equipament
energètic amb l’illa. Es demana la infraestructura perquè un
equipament com un enllaç té una vida útil regulatòria de 40
anys i la planificació d’infraestructures s’ha de fer a llarg
termini, això per una banda, i per l’altra perquè l’illa de
Menorca és la que a nivell de planificació té major potencial de
desplegament d’energia renovable. Perquè aquest desplegament
de renovables sigui factible i no es tudi fa falta un segon enllaç
Mallorca Menorca per tal que l’energia renovable que
produeixi Menorca sigui vertida a xarxa i pugui ser aprofitada
per altres illes que en són i previsiblement seran de forma
inicial deficitàries en generació renovable (Mallorca i sobretot
Eivissa i Formentera).
Cal dir que el que és important d’aquestes gestions
realitzades i les que queden per realitzar són les d’insistir en la
necessitat detectada en totes les finestres que s’obrin de
planificació de la xarxa de transport i les seves modificacions
puntuals (normalment a la pròxima seria sobre 2023 o 2024),
i que per tant, en cas de no aconseguir-ho ara hi ha i haurà més
fites per incloure la iniciativa bé sigui en aquest període de
planificació 2021-2026 o bé en la següent finestra de
Planificació que presumiblement es produirà en forma de
Modificació a la Planificació que es situaria a l’any 2023 o
2024.
Palma, 29 de juny de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació

tendrà la versió definitiva una vegada sigui aprovat pel Consell
de Ministres.
La inclusió de les bateries d’acumulació a la subestació
d’Es Mercadal permetrà poder explotar l’actual enllaç
Mallorca-Menorca de 30MW a 90MW per al qual s’augmenta
i millora la cobertura de subministrament a l’illa de Menorca,
i es millora la capacitat des del punt de vista d’operació del
sistema elèctric a Menorca i a Balears, i, a més a més, la
millora de la capacitat d’accés en xarxa per una major
penetració d’energies renovables.
Palma, 29 de juny de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 5405/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a subministrament elèctric de Menorca (4).
En primer lloc, s’ha d’informar que per l’horitzó 2021-2026
no hi ha cap perill per al subministrament elèctric a l’illa de
Menorca. Aquesta és la conclusió per Menorca de l’informe
anual de cobertura de la demanda al Sistema Elèctric Balear pel
període 2022-2026 emès el 15 de gener per RED ELÉCTRICA
DE ESPAÑA, on es diu de forma expressa que no és requereix
potència addicional de grups per a l’illa de Menorca. Això vol
dir que per aquest període està garantit el subministrament
elèctric a l’illa de Menorca.
L’actuació de la instal·lació de bateries a Menorca està
inclosa en la proposta inicial de l’ÚS a la PE 21-26 com un
conjunt d’actuacions relacionades per a donar un salt dràstic en
la transició energètica de les Illes Balears: o nou enllaç submarí
en corrent contínua (HVDC) amb tecnologia VSC, entre El
Fadrell (Castelló) i Sant Martí (Mallorca) 2x200MW. O
instal·lació de compensadors síncrons a l’illa de Mallorca. O
instal·lació de 90MW de bateries i 67,5MWh de capacitat a
l’illa d’Eivissa i 50MW de bateries i 37,5MWh de capacitat a
l’illa de Menorca, com a eines per a maximitzar l’eficiència en
la gestió tècnica del sistema a partir de la RdT existent.

Z)
A la Pregunta RGE núm. 5404/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a subministrament elèctric de Menorca (3).
En primer lloc, s’ha d’informar que per l’horitzó 2021-2026
no hi ha cap perill per al subministrament elèctric a l’illa de
Menorca. Aquesta és la conclusió per Menorca de l’informe
anual de cobertura de la demanda al Sistema Elèctric Balear pel
període 2022-2026 emès el 15 de gener per RED ELÉCTRICA
DE ESPAÑA, on es diu de forma expressa que no és requereix
potència addicional de grups per a l’illa de Menorca. Això vol
dir que per aquest període està garantit el subministrament
elèctric a l’illa de Menorca.
En segon lloc, cal dir que el document Planificació de la
“Red de transporte de electricidad 2021-2026” no té caràcter
definitiu i que per tant encara no té el caràcter vinculant que

Aquests nous elements en la RdT de les Illes Balears
permetran duplicar l’aportació actual dels enllaços actuals
existents a Eivissa-Mallorca i Mallorca-Menorca
respectivament, duplicant per tant els seus beneficis per a la
transició energètica i donant compliment als principis rectors
de la nova planificació de la xarxa de transport 21-26 definits
per MITERD, a saber, (i) maximitzar l’ús de la RdT existent i
(ii) minimitzar l’impacte ambiental, considerant a més elements
d’anàlisis cost-benefici.
La ubicació concreta d’aquestes, tant a l’illa d’Eivissa com
de Menorca, està subjecte als procediments d’avaluació
ambiental i administrativa que s’hauran de tramitar davant les
administracions competents i que només podrien iniciar-se una
vegada aprovada la planificació 21-26 i s’obtingués la
declaració de singularitat preceptiva per part de la CNMC.
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En aquest sentit i per tant subjecte a condicionants de
tramitació administrativa i ambiental, així com a altres aspectes
tècnics, la data prevista de PES entraria dins de l’horitzó de
planificació elèctrica, és a dir, en el període 21-26. La ubicació
més probable encara que no definitiva es situaria en terrenys
propers a la subestació d’Es Mercadal. Respecte al pressupost
no es pot oferir encara aquesta dada ja que l’actuació està
sotmesa a l’aprovació econòmica del Ministeri de la CNMC.
Palma, 29 de juny de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez
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Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 5408/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de peticions denegades
d'acolliment al decret de garantia de demora.
No s’ha denegat a cap pacient acollir-se al decret de
garantia de demora.
Palma, 15 de juliol de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 5406/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de pacients que s'han
acollit al decret de garantia de demora sanitària.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 5409/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de peticions i malalts
acollits al decret de garantia de demora per illes.

El total de pacients que s’han acollit des de l’any 2018 al
decret de garantia de demora sanitària, és de 91 pacients.

Han demanat informació sobre el decret de garantia de
demora (acumulat anys 2018-2019) i fins a 13 de març de
2020).

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

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 5407/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a quantia que ha suposat per a la
Conselleria de Salut el decret de garantia de demora.
La majoria dels casos dels pacients que s’han acollit al
decret, han estat solucionats en els propis centres públics o
remesos a l’Hospital Creu Roja HCR o a l’Hospital Sant Joan
de Déu HSJD (hospitals concertats amb conveni singular).
Les dades econòmiques als centres concertats i als de
conveni (HCR i HSJD) són globals per tota l’assistència
complementària de la població de les Illes Balears, i no es
contempla cap partida diferenciada del decret de garantia de
demora.
El pressupost per la cobertura d’assistència complementària
per conceptes d’hospitalització, consultes externes, activitat
quirúrgica i proves complementàries, inclouen els pacients
derivants per donar resposta específica al decret de garantia de
demora.
Palma, 15 de juliol de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Informació DGD
Acumular 2018-2019 i A 13.03.2020
HCM
542
HIN
111
HMA
14
HMO
36
HUSE
433
HSLL
241
HFOR
1
Total
1.378
S’han acollit al decret de garantia de demora (acumulat anys
2018-2019 i fins a 13 de març de 2020)
Acollida DGD
Acumular 2018-2019 I A 13.03.2020
HCM
49
HIN
19
HMA
4
HMO
2
HUSE
12
HSLL
5
HFOR
0
Total
91
Palma, 15 de juliol de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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AF)
A la Pregunta RGE núm. 5420/21, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
supressió de la Unitat GEDEX (Grup especialista en
desactivació d'explosius) de la Guàrdia Civil a l'illa de
Menorca.
El Govern de les Illes Balears no té coneixement que s’hagi
iniciat algun tràmit oficial amb la intenció de suprimir la unitat
GEDEX de Menorca.
Palma, 1 de juliol de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 5441/21, de la diputada María
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a nombre de
sol·licituds d'autorització dels municipis de les Illes Balears
per al subministrament de gas natural que hi ha pendents
de resolució.
Illa de Menorca (1 sol·licitud d’autorització)
Actualment es troba en tramitació per part de l’empresa
Nedgia Balears, S.A. l’autorització administrativa per
l’execució i explotació de les instal·lacions de distribució de
gas natural a l’illa de Menorca. Els municipis de Menorca s’han
distribuïts en tres zones. Zona 1 (part del municipi de
Ciutadella), zona 2 (part del municipi de Ciutadella, Ferreries,
Es Migjorn Gran, Es Mercadal i part d’Alaior) i zona 3 (Part
d’Alaior, Maó, Es Castell i Sant Lluís).
La zona 1 Ciutadella
• El 10 de novembre de 2020, la Comissió de Medi Ambient
de les Illes Balears, finalitza el procediment d’avaluació
d’impacte ambiental per impossibilitat material de continuar-lo
per causes sobrevingudes.
• El 28 de maig de 2021, la Direcció General d’Emergències
i Interior, emet informe on conclou que l’emplaçament del
Mòdul de gasificació de la Planta satèl·lit de GNL, seria una
activitat que per les seves característiques fan que el risc
sempre estigui present i, si aquest risc afecta l’exterior de la
planta, haurà de ser gestionat mitjançant un pla d’emergències
exterior elaborat per l’Administració Autonòmica.
• El 4 de maig de 2021 emet informe favorable l’Ajuntament
de Ciutadella de Menorca.
• Manquen respostes per part de diferents administracions
afectades raó per la qual no es pot tornar a instar el
procediment d’avaluació d’impacte ambiental de la Comissió
de Medi Ambient de les Illes Balears.
La zona 2 Central
• El 22 de juny de 2020, la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears, finalitza el procediment d’avaluació d’impacte
ambiental per impossibilitat material de continuar-lo per causes
sobrevingudes.
• El 9 d’octubre de 2020, el Servei de Transports i
Distribució d’Energia i Generació Tèrmica de la Direcció
General d’Energia i Canvi Climàtic, va notificar a NEDGIA

BALEARS, SA un requeriment d’esmena de projecte derivada
de la resolució d’arxiu emesa pel president de la CMAIB pel
projecte de distribució de gas natural als termes municipals
d’Alaior, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries i Ciutadella,
i instal·lació de planta satèl·lit de GEL en el terme municipal
d’Es Mercadal (Zona 2). En aquest requeriment se sol·licita la
modificació del projecte de la xarxa de distribució de gas
natural i plantes satèl·lit de GNL a Menorca, àrea d’Es
Mercadal (zona 2) adaptat al requeriment de la Direcció Insular
de Mobilitat del Consell Insular de Menorca (informe en
18/01/2016), de la mateixa manera que ja es va complimentar
a les zones 01 i 03 (Ciutadella i Maó), per tal de poder
continuar amb la tramitació d’aquest expedient. També
s’informa en el cas de no contestar aquest requeriment
s’iniciarà el procediment per a la declaració de la caducitat de
l’expedient segons es determina a l’article 92 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
• El 26 d’octubre de 2020 NEDGIA BALEARS, SA respon
al requeriment d’esmena anterior i manifesta:
- La presentació dels projectes constructius de Ciutadella
i Maó va tenir lloc després d’arribar a diferents consensos
de traçat en diferents trams amb la DI de Mobilitat del
CIME.
- Les dificultats esdevingudes a l’hora d’haver de
replantejar els traçats en la part central de l’illa, la
denominada zona 2, ha fet que a hores d’ara no es disposi
d’una solució constructiva que permeti avançar en el
projecte tenint en compte els condicionants establerts pels
diferents organismes.
- Tanmateix cal esmentar que tot i la demora en l’emissió
dels informes per part d’alguns organismes en la tramitació
dels altres dos projectes, aquesta societat els continua
gestionant amb la major diligència, tal i com es va instar
també des del Govern Balear en l’anunci al ple del
Parlament d’1/10/2019, del conseller de Transició
Energètica, en la que expressava la possibilitat de gasificar
tan sols Ciutadella i Maó i els respectius polígons
industrials, i en setmanes posteriors en la Comissió
d’Economia del Parlament, en la qual s’insistia de nou que
es prioritzava l’execució del projecte en les ciutats de Maó
i Ciutadella i els seus respectius polígons industrials per
trobar-se en un nivell més avançat d’execució, mentre que
la cobertura de la part central de Menorca.
• El 22 de febrer de 2021 el director general d’Energia i
Canvi Climàtic emet una proposta de resolució que esdevé
resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica per la qual declara la
caducitat per inactivitat de NEDGIA BALEARS, SA del
projecte de distribució de gas natural als termes municipals
d’Alaior, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries i Ciutadella
i instal·lació de planta satèl·lit de GNL en el terme municipal
d’Es Mercadal (zona).
• El 26 de març de 2021, NEDGIA BALEARS, SA interposa
recurs de reposició contra la Proposta de Resolució de 22 de
febrer de 2021 d’aquesta Direcció General per la qual es
proposa al conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució per
iniciar el procediment de caducitat i, previs els tràmits
corresponents, s’acordi dictar resolució estimatòria acordant la
modificació de la proposta de tal manera que quedi sense efecte
la declaració de caducitat en els termes proposats per aquesta
part en el present recurs, i al contrari, s’avanci d’una vegada
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amb les autoritzacions pendents del projecte presentat per
NEDGIA BALEARS, donat el temps transcorregut i el
perjudici pel retard que té aquesta societat i l’interès general de
la població.
La zona 3
• El 10 de novembre de 2020, la Comissió de Medi Ambient
de les Illes Balears, finalitza el procediment d’avaluació
d’impacte ambiental per impossibilitat material de continuar-lo
per causes sobrevingudes.
• El 4 de març de 2021, la Direcció General d’Emergències
i Interior, emet informe on conclou que l’abast de letalitat dels
accidents contemplats a la documentació remesa l’1 de
desembre de 2020, després d’haver aplicat les quatre mesures
correctores, abasta una distància màxima de 54 m de radi i no
afecta a nuclis urbans ni a vies de comunicació, l’abast de
l’afecció de la zona d’intervenció de la pitjor hipòtesis
accidental és de 470 m i l’abast de l’efecte dominó és de 640
m, afectant la planta de CLH annexa i a les pistes de rodatge de
l’aeroport, en el cas de l’abat de l’efecte dominó. Per la qual
cosa, la ubicació de la nova planta satèl·lit de GNL, en el terme
municipal de Maó, seria una altra activitat, a part de CLH i
l’Aeroport de Menorca, que pot provocar un col·lapse
funcional que paralitzi l’activitat humana a l’illa de Menorca en
cas d’hipòtesi accidental. Aquest informa posa en qüestió la
viabilitat de la ubicació dels dipòsits de GNL projectats a
l’entrada de l’Aeroport de Maó al costat de CLH.
• Manquen respostes per part de diferents administracions
afectades raó per la qual no es pot tornar a instar el
procediment d’avaluació d’impacte ambiental a la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears.
Illa de Mallorca (3 sol·licituds d’autorització)
- Sol·licitud d’aprovació d’autorització administrativa prèvia
per a la distribució de gas natural canalitzat en el Port
d’Andratx, TM d’Andratx.
• Tràmit d’exposició pública manca entrega del justificant
d’exposició al taulell de l’Ajuntament d’Andratx.
• Manquen respostes per part de diferents administracions
afectades.
- Sol·licitud d’aprovació d’autorització administrativa prèvia
per a la distribució de gas natural canalitzat al terme municipal
de Sa Pobla.
• Una vegada ja autoritzat el projecte pel ramal de
distribució de gas natural canalitzat a la bugaderia Més
Blanca al terme municipal de Sa Pobla, l’empresa
REDEXIS GAS, SA va sol·licitar autorització
administrativa prèvia per tot el terme municipal.
• Projecte de xarxa troncal el Toro-Son Ferrer, al terme
municipal de Calvià (Illes Balears).
• Tràmit d’exposició pública acabat.
• Manquen respostes per part de diferents administracions
afectades.
Illa d’Eivissa (1 sol·licitud d’autorització)
- Projecte d’antena de connexió amb la urbanització Cas Mut
per al subministrament de gas natural, al terme municipal
d’Eivissa.
• Tràmit d’exposició pública acabat.
• Manquen respostes per part de diferents administracions
afectades.
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Palma, 29 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. 5473/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a actuació, pla o remodelació de la
zona del port del Port de Pollença.
El dia d’avui no hi ha cap actuació ni projecte en tramitació
ni elaboració en relació a una marina seca en el Port de
Pollença, no obstant això, l’esborrany del Pla General que està
en redacció, contempla a la seva versió inicial, una actuació al
contradic per a la instal·lació d’una marina seca.
En tot cas aquest esborrant del Pla General no defineix les
característiques, que hi haurien de definir-se en la normativa de
desenvolupament d’aquest pla (pla d’usos i gestió del port) i al
projecte d’execució de l’actuació.
Palma, 29 de juny de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
AI)
A les Preguntes RGE núm. 5500 a 5507 i 5510 a 5515/21,
de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a oposicions
a FEA de Neurologia.
Ateses les característiques de la resposta, queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 5521/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a expedients pendents de resolució a la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
Els expedients pendents de resolució de la CMAIB, a data
9 de juny de 2021, promoguts per l’Ajuntament de Palma són
les Avaluacions Ambientals Estratègiques següents:
1. Expedient núm. 9425/2013, Pla parcial de Son Toells, SUP
14-01. Aquest expedient es troba paralitzat per
l’Ajuntament de Palma. Té una resolució del president del
CMAIB de suspensió de la tramitació, publicada al BOIB
núm. 32, de 6 de març de 2021.
2. Expedient núm. 99E/2018, Pla parcial SUP 5 Vista Alegre.
D’aquest expedient s’ha emès el document d’abast (publicat
a la pàgina web de la CMAIB: http://cmaib.caib.es/ i està
pendent de la resposta de l’Ajuntament de Palma.
3. Expedient núm. 68e/2021, Mod PGOU rect alin Camí
Salard entre C/ Gessamí i C/ Murta. Aquest expedient es
troba en fase de tramitació.
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4. Expedient núm. 81e/2021, Pla especial ARE/56-01 Còlonia
Son Rullan. Aquest expedient es troba en fase de
tramitació.
Palma, 14 de juliol de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

donar satisfacció a la missió que AESA té legalment
encomanada s’actua des d’aquest organisme en dos fronts:
D’una, banda supervisant el grau de compliment de la
normativa de Drets dels Passatgers mitjançant l’activitat
d’AESA exercint la seva potestat inspectora i sancionadora.
D’altra banda, informant els passatgers en els drets que
l’assisteixen en resposta a les seves consultes i reclamacions.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 5532/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pujades abusives de preus en la connectivitat
entre Balears i la Península (2).

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

El Regne d’Espanya va designar com a autoritat
encarregada de l’acompliment del Reglament 261/2004 sobre
drets dels passatgers en el transport aeri, a l’Agència Estatal de
Seguretat Aèria: AESA.
La inspecció de Consum realitza periòdicament campanyes
d’inspecció en les webs de les aerolínies per comprovar el
compliment dels drets dels passatgers.
La Direcció General de Consum Balear remet a AESA les
actes de la seva competència referents a les aerolínies que
puguin vulnerar els drets dels passatgers.
El mercat aeri no és un mercat regulat i, per tant, la política
de preus és de lliure competència. La Direcció General en el
2020 va rebre un total de 1.028 reclamacions referides al
transport aeri en general. A diferència d’altres sectors que sí
que tenen el preu regulat, les aerolínies es regeixen per l’oferta
i la demanda, no existint en aquesta Direcció General un
epígraf específic sobre el control de preus no regulats.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Renúncia al càrrec de portaveu titular del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juliol de 2021, conformement amb l'establert a l'article 24
del Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de l'escrit
RGE núm. 6548/21 presentat per la diputada Catalina Pons i
Salom, mitjançant el qual comunica la seva renúncia al càrrec
de portaveu titular del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, a partir de dia 1 d'agost de 2021.
Palma, a 28 de juliol de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

En resposta a una petició d’informació de la Direcció
General de Consum, AESA ens va respondre en aquests termes:
En resposta al seu atent escrit de data 30 de juny de 2020,
vull en primer lloc agrair el seu interès en la defensa dels drets
dels passatgers aeris i l’útil tasca que des de les oficines
d’atenció al consumidor realitzen mitjançant la informació que
ofereixen als passatgers sobre els drets que els assisteixen per
incidents relacionats amb retards, cancel·lacions, denegacions
d’embarcament i problemes d’accés al transport aeri en el cas
de persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, amb base en
els reglaments europeus (CE) 261/2004 i 1107/2006 i la seva
ajuda perquè els passatger de les Illes Balears poden reclamar
ells mateixos davant l’Agència Estatal de Seguretat Aèria
(AESA).
En referència a la duplicitat de sancions pels mateixos fets
que relata en la seva carta i el resultat de les reclamacions
dirigides a aquesta Agència, hem d’assenyalar que AESA és
l’organisme competent notificat a la Comissió Europea (NEB,
National Enforcement Body) responsable de l’acompliment del
Reglament (CE) núm. 261/2004 que atorga drets als passatgers
que pateixen cancel·lacions, denegacions d’embarcament o
retards (CE) núm. 1107/2004. A més, segons les atribucions
aquests Reglaments, és l’organisme davant el qual qualsevol
passatger pot reclamar pels suposats incompliments de les
companyies aèries en la satisfacció dels seus drets. Per tant, per

Ordre de Publicació
B)
Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda
de les persones físiques i de patrimoni, si escau, de l'any
2020 de diverses diputades i diversos diputats.
En compliment de l'article 21del Reglament del Parlament
de les Illes Balears i de les Regles per a l’aplicació de l’article
21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears pel que fa
a la publicitat de les declaracions que han de presentar els
diputats i les diputades, un cop rebuda la conformitat de la
Mesa de la cambra, en sessió de dia 21 de juliol de 2021, es
procedeix a la publicació de la declaració tributària relativa a
l’impost sobre la renda de les persones físiques i a l'impost
sobre patrimoni, si escau, corresponent a 2020 de les diputades
i dels diputats següents:
Beatriu Gamundí i Molina
Francesca Lluch Armengol i Socías
Helena Benlloch i Bottini
Irantzu Fernández i Prieto
Irene Triay i Fedelich
Maria Antònia Truyols i Martí
María Pilar Carbonero i Sánchez
Pilar Costa i Serra

BOPIB núm. 113 - 30 de juliol de 2021
María Pilar Sansó i Fuster
Sílvia Cano i Juan
Margalida Durán i Cladera
Virginia Marí i Rennesson
Maria Antònia García i Sastre
Ares Fernández i Lombardo
Carles Bona i Casas
Damià Borràs i Barber
Enric Casanova i Peiró
Joan Ferrer i Ripoll
Joan Mascaró i Bosch
Jordi Marí i Tur
Juli Dalmau i de Mata
Vicent Marí i Torres
Palma, a 28 de juliol de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Registre d'activitats de tractament del Parlament de les
Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juliol de 2021, aprova el Registre d'activitats de
tractament del Parlament i n'ordena la publicació al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Registre d’activitats de tractament
del Parlament de les Illes Balears
1. Àrea Jurídica, d’Oficialia Major i de Recursos Humans
1. Serveis

Lletrat/es i Comissions,
Transparència i Oficialia
Major

2. Propietari

Cap de l’Oficialia Major

3. Activitat

Política i administrativa

4. Finalitat del tractament

Donar suport a la Mesa, a
Presidència, a Oficialia
Major

5. Descripció de l’activitat

Els diputats/es entreguen
formularis de declaracions
de béns patrimonials i
activitats que proporcionin
o puguin proporcionar
ingressos econòmics dels
diputats/es.

6. Categoria d’interessats

Diputats/es

7. Tipologia de dades

6405
•

•
•
•

Declaracions
incompatibilitat (per
poder adquirir la
condició de diputat)
Declaracions IRPF (de
cada any)
Declaracions de bens i
activitats
Nom i llinatges, CV,
càrrecs públics o altres
empreses, DNI/NIF

8. Categoria especial o
infraccions

No

9. Base de legitimació

RGPD: 6.1.c): El
tractament és necessari per
complir una obligació legal
aplicable al responsable del
tractament

10. Elaboració perfils

No

11. Cessions de dades

No

12. Transferències
internacionals

No

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

No

14. Període de retenció

No es destrueixen les
dades. Indefinidament

15. Motiu de retenció

Normativa funcionament
del Parlament

2. Àrea Jurídica, d’Oficialia Major i de Recursos Humans
1. Serveis

Recursos Humans

2. Propietari

Cap de Recursos Humans

3. Activitat

Personal

4. Finalitat del tractament

Gestió de personal en totes
aquelles matèries
relacionades amb el servei
dels empleats públics de
l’administració
parlamentària i diputats/es

5. Descripció de l’activitat

Accés a les nòmines per la
gestió pròpia del personal i
de l’àrea de Recursos
Humans

6. Categoria d’interessats

•
•
•

Diputats/es
Personal eventual
Funcionaris
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7. Tipologia de dades
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•
•
•

•

•
•

Dades de les nòmines
Dades identificatives,
nom i cognoms
Núm. afiliació seguretat
social, MUFACE o
altres règims de
protecció social, adreça
i telèfons, correu
electrònic, data de
naixement, nombre de
fills, CV.
DNI/NIF, dades fiscals,
bancàries, ajudes
socials
Dades de salut
Personal eventual i
diputats/es (ideologia)

8. Categoria especial o
infraccions

Sí

9. Base de legitimació

RGPD: 6.1.c): El
tractament és necessari per
complir una obligació legal
aplicable al responsable del
tractament

5. Descripció de l’activitat

Gestió de processos
selectius per a l’ingrés en
torn lliure o per promoció
interna, així com de la
gestió de les convocatòries
de provisió per concurs de
mèrits o per lliure
designació

6. Categoria d’interessats

Participants i provisió de
places i a processos per a
l’ingrés

7. Tipologia de dades

•
•
•

•

Dades dels opositors/es
Dades identificatives,
nom i cognoms
Núm. afiliació seguretat
social, MUFACE o
altres règims de
protecció social, adreça
i telèfons, correu
electrònic, data de
naixement, nombre de
fills, CV.
DNI/CIF, dades fiscals,
bancàries, ajudes
socials
Dades de salut

10. Elaboració perfils

Sí (per edat, per les
jubilacions)

11. Cessions de dades

Sí

8. Categoria especial o
infraccions

Sí

12. Transferències
internacionals

No

9. Base de legitimació

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

No

RGPD: 6.1.c):El
tractament és necessari per
complir una obligació legal
aplicable al responsable del
tractament

14. Període de retenció

No es destrueixen les
dades. Indefinidament

10. Elaboració perfils

No

11. Cessions de dades

No

12. Transferències
internacionals

No
No

15. Motiu de retenció

Normativa funcionament
del Parlament

•

1. Serveis

Recursos Humans

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

2. Propietari

Cap de Recursos Humans

14. Període de retenció

3. Activitat

Oposicions i concursos

No es destrueixen les
dades. Indefinidament

4. Finalitat del tractament

Gestió de processos
selectius per a l’ingrés en
torn lliure o per promoció
interna, així com de la
gestió de les convocatòries
de provisió per concurs de
mèrits o per lliure
designació

15. Motiu de retenció

Normativa funcionament
del Parlament

3. Àrea Jurídica, d’Oficialia Major i de Recursos Humans

4. Àrea d’Assistència Tècnica Parlamentària
1. Serveis

Assistència Tècnica
Parlamentària

2. Propietari

Cap d’Assistència Tècnica
Parlamentària

3. Activitat

Iniciatives parlamentàries
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4. Finalitat del tractament

Atendre les iniciatives
parlamentàries presentades
pels ciutadans i els
parlamentaris

5. Descripció de l’activitat

Registre d’iniciatives
ciutadanes i dels
parlamentaris

6. Categoria d’interessats

•
•
•

7. Tipologia de dades

•

•

Dades de diputats/es i
membres de govern
Dades de ciutadans
Dades de
treballadors/res
Ciutadans: Declaració
de la renda, de béns i
d’incompatibilitats
Parlamentaris i
treballadors: Dades
identificatives, dades de
salut

8. Categoria especial o
infraccions

Sí

9. Base de legitimació

RGPD: 6.1.c): El
tractament és necessari per
complir una obligació legal
aplicable al responsable del
tractament

10. Elaboració perfils

No

11. Cessions de dades

Sí

12. Transferències
internacionals

No

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

No

14. Període de retenció

No es destrueixen les
dades. Indefinidament

15. Motiu de retenció

Normativa funcionament
del Parlament

6407

7. Tipologia de dades

Dades identificatives, nom
i cognoms, dades de salut

8. Categoria especial o
infraccions

Sí

9. Base de legitimació

RGPD: 6.1.c): El
tractament és necessari per
complir una obligació legal
aplicable al responsable del
tractament

10. Elaboració perfils

No

11. Cessions de dades

Sí

12. Transferències
internacionals

No

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

No

14. Període de retenció

No es destrueixen les
dades. Indefinidament

15. Motiu de retenció

Normativa funcionament
del Parlament

6. Àrea d’Assistència Tècnica Parlamentària
1. Serveis

Assistència Tècnica
Parlamentària

2. Propietari

Cap d’Assistència Tècnica
Parlamentària

3. Activitat

Adreçar les iniciatives dels
ciutadans i col·lectius als
grups parlamentaris

4. Finalitat del tractament

A iniciativa dels ciutadans
o col·lectius, sol·liciten
reunions amb grups
parlamentaris

5. Descripció de l’activitat

Ciutadans o col·lectius que
volen presentar
problemàtiques i sol·liciten
reunions amb grups
parlamentaris

6. Categoria d’interessats

Ciutadans

7. Tipologia de dades

Dades de contacte
identificatives, pertinència
a un sindicat, ideologia,
dades de salut

5. Àrea d’Assistència Tècnica Parlamentària
1. Serveis

Assistència Tècnica
Parlamentària

2. Propietari

Cap d’Assistència Tècnica
Parlamentària

3. Activitat

Vot telemàtic

4. Finalitat del tractament

Gestió del vot telemàtic
sol·licitat pels diputats/es

8. Categoria especial o
infraccions

Sí

5. Descripció de l’activitat

Diputats/es sol·liciten vot
telemàtic, entreguen
informe mèdic

9. Base de legitimació

6. Categoria d’interessats

Diputats/es

RGPD: 6.1.c): El
tractament és necessari per
complir una obligació legal
aplicable al responsable del
tractament
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10. Elaboració perfils

No

11. Cessions de dades

Sí

12. Transferències
internacionals

No

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

No

14. Període de retenció

No es destrueixen les
dades. Indefinidament

15. Motiu de retenció

Normativa funcionament
del Parlament

14. Període de retenció

No es destrueixen les
dades. Indefinidament

15. Motiu de retenció

Normativa funcionament
del Parlament

8. Àrea de Biblioteca i Documentació
1. Serveis

Biblioteca

2. Propietari

Cap del servei de
Biblioteca i Documentació

3. Activitat

Préstecs de llibres de la
biblioteca

4. Finalitat del tractament

Préstecs de llibres de la
biblioteca per als
diputats/es i personal de la
cambra

5. Descripció de l’activitat

Es fa entrega d’un full de
comanda per omplir per
part del diputat, per al
préstec d’un llibre

6. Categoria d’interessats

Diputats/es, càrrecs públics
i personal de la cambra

7. Tipologia de dades

Dades de contacte de
Diputats/es o càrrecs
públics (nom, llinatges,
telèfon, correu electrònic,
data de naixement, adreça,
NIF/DNI)

8. Categoria especial o
infraccions

No

9. Base de legitimació

RGPD: 6.1.c): El
tractament és necessari per
complir una obligació legal
aplicable al responsable del
tractament

7. Àrea de Biblioteca i Documentació
1. Serveis

Biblioteca

2. Propietari

Cap del servei de
Biblioteca i Documentació

3. Activitat

Realització de recerques i
dossiers

4. Finalitat del tractament

Atendre i tramitar les
sol·licituds de recerques,
dossiers i documentació
per part de qualsevol
interessat extern o grup
parlamentari

5. Descripció de l’activitat

Realització de recerques i
dossiers per a qualsevol
interessat o pels grups
parlamentaris

6. Categoria d’interessats

•
•
•

7. Tipologia de dades

-Dades de contacte de
ciutadans: nom i cognoms,
telèfon i correu electrònic

10. Elaboració perfils

No

11. Cessions de dades

No

8. Categoria especial o
infraccions

No

12. Transferències
internacionals

No

9. Base de legitimació

RGPD: 6.1.c): El
tractament és necessari per
complir una obligació legal
aplicable al responsable del
tractament

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

No

14. Període de retenció

No es destrueixen les
dades. Indefinidament

15. Motiu de retenció

Normativa funcionament
del Parlament

10. Elaboració perfils

No

11. Cessions de dades

No

12. Transferències
internacionals

No

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

No

Ciutadans
Personal eventual
Diputats/es, grups
parlamentaris i personal
de la cambra

9. Àrea d’Assumptes Econòmics
1. Serveis

Econòmics

2. Propietari

Cap de la Intervenció
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3. Activitat

Comptabilitat

4. Finalitat del tractament

Gestió de comptabilitat

5. Descripció de l’activitat

Comptabilitat
pressupostària i financera
de la gestió del pressupost
del Parlament

6. Categoria d’interessats

•
•

•
•

Proveïdors
Membres de la Junta
Electoral de les Illes
Balears
Grups parlamentaris
Altres organismes i
institucions públiques

7. Tipologia de dades

DNI/NIF, nom i llinatges,
domicili, telèfon, dades
bancàries

8. Categoria especial o
infraccions

No

9. Base de legitimació

RGPD: 6.1.c): El
tractament és necessari per
complir una obligació legal
aplicable al responsable del
tractament

10. Elaboració perfils

No

11. Cessions de dades

Sí

12. Transferències
internacionals

No

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

No

14. Període de retenció

No es destrueixen les
dades. Indefinidament

15. Motiu de retenció

Normativa funcionament
del Parlament

5. Descripció de l’activitat

Càlcul i abonament de les
retribucions, dietes i
indemnitzacions meritades
pels diferents col·lectius
que desenvolupen la seva
activitat o presten el seu
servei en el Parlament de
les Illes Balears, altres
liquidacions de les que
deriven el pagament
d’havers als interessats i
pagament d’ajudes socials

6. Categoria d’interessats

•
•

7. Tipologia de dades

DNI/NIF, nom i llinatges,
domicili, telèfon, dades
bancàries, NIF, situació
personal, situació familiar,
sexe, retencions judicials o
administratives, bestretes
reintegrables i altres dades
derivades del pagament de
les ajudes socials

8. Categoria especial o
infraccions

No

9. Base de legitimació

RGPD: 6.1.c): El
tractament és necessari per
complir una obligació legal
aplicable al responsable del
tractament

10. Elaboració perfils

No

11. Cessions de dades

Sí

12. Transferències
internacionals

No

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

No

14. Període de retenció

No es destrueixen les
dades. Indefinidament

15. Motiu de retenció

Normativa funcionament
del Parlament

10. Àrea d’Assumptes Econòmics
1. Serveis

Econòmics

2. Propietari

Cap de la Intervenció

3. Activitat

Nòmines, dietes i
indemnitzacions

4. Finalitat del tractament

Gestió de nòmines, dietes i
indemnitzacions

6409

Personal del Parlament
Diputats/es

11. Àrea d’Assumptes Econòmics
1. Serveis

Econòmics

2. Propietari

Cap de la Intervenció

3. Activitat

Contractació

4. Finalitat del tractament

Gestió de contractació

5. Descripció de l’activitat

Gestió de la contractació
administrativa del
Parlament i l’execució i
compliment d’aquesta

6410
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6. Categoria d’interessats

Participants en els
procediments de
contractació administrativa
o els seus representants
legals

6. Categoria d’interessats

Estudiants de la UIB
seleccionats (titulars i
suplents) i alumnes en
pràctiques formatives i
tutors

7. Tipologia de dades

DNI, nom i llinatges,
domicili, telèfon, dades
bancàries

7. Tipologia de dades

CV, foto, adreça, correu
electrònic, telèfon, DNI

No

8. Categoria especial o
infraccions

No

8. Categoria especial o
infraccions

9. Base de legitimació

9. Base de legitimació

RGPD: 6.1.b: El tractament
és necessari per executar
un contracte en el qual
l’interessat és part o bé per
aplicar mesures
precontractuals a petició
seva. 6.1.c): El tractament
és necessari per complir
una obligació legal
aplicable al responsable del
tractament

RGPD: 6.1.e): El
tractament és necessari per
complir una missió
realitzada en interès públic
o en l’exercici de poders
públics conferits al
responsable del tractament

10. Elaboració perfils

No

11. Cessions de dades

No

12. Transferències
internacionals

No

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

No

14. Període de retenció

Indefinidament. CV i
l’expedient acadèmic no es
retenen

15. Motiu de retenció

Normativa funcionament
del Parlament

10. Elaboració perfils

No

11. Cessions de dades

Sí

12. Transferències
internacionals

No

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

No

14. Període de retenció

No es destrueixen les
dades. Indefinidament

15. Motiu de retenció

Normativa funcionament
del Parlament

12. Àrea de Tecnologia i de Gestió Patrimonial
1. Serveis

Tecnològica

2. Propietari

Cap de servei

3. Activitat

Programa de beques i
pràctiques formatives

4. Finalitat del tractament

Formalitzar convenis entre
la UIB i altres entitats amb
el Parlament de les Illes
Balears

5. Descripció de l’activitat

Conveni a través del qual
vénen tres becaris de la
UIB, fan una prova de
selecció i ens envien el CV
i l’expedient acadèmic, així
com pràctiques formatives
d’alumnes en base a
convenis amb altres entitats

13. Àrea de Tecnologia i de Gestió Patrimonial
1. Serveis

Tecnològica

2. Propietari

Cap de servei

3. Activitat

Sol·licitud d’ús de recursos
o prestació de serveis
informàtics

4. Finalitat del tractament

•

•

•

Respondre les
sol·licituds de serveis
tècnics informàtics
sobre dispositius del
Parlament o del mateix
interessat.
Respondre les
sol·licituds de servei de
xarxa wifi oberta o amb
certificat electrònic.
Sol·licitud d’usuari del
sistema informàtic

5. Descripció de l’activitat

Servei que presten als
usuaris: demanen ser
usuaris del sistema

6. Categoria d’interessats

•
•

Diputats/es
Treballadors Parlament
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7. Tipologia de dades

Nom, llinatges, DNI/NIF,
signatura, telèfon, correu
electrònic, grup
parlamentari

8. Categoria especial o
infraccions

No

9. Base de legitimació

RGPD: 6.1.c): El
tractament és necessari per
complir una obligació legal
aplicable al responsable del
tractament

10. Elaboració perfils

No

11. Cessions de dades

No

12. Transferències
internacionals

No

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

No

14. Període de retenció

Indefinidament

15. Motiu de retenció

Normativa funcionament
del Parlament

14. Àrea de Tecnologia i de Gestió Patrimonial
1. Serveis

Tecnològica

2. Propietari

Cap de servei

3. Activitat

Vídeos i àudios sessions
parlamentàries i altres actes
institucionals o
parlamentaris

4. Finalitat del tractament

Enregistrament de les
gravacions d’imatge i àudio
de les sessions
parlamentàries

5. Descripció de l’activitat

6. Categoria d’interessats

S’enregistren les sessions
parlamentàries. A les
comissions, en concret,
poden participar persones
convidades
Diputats/es, persones
externes assistents i
personal de la cambra

7. Tipologia de dades

Nom, llinatges, vídeos i
àudios

8. Categoria especial o
infraccions

No

6411

9. Base de legitimació

RGPD: 6.1.e): El
tractament és necessari per
complir una missió
realitzada en interès públic
o en l’exercici de poders
públics conferits al
responsable del tractament

10. Elaboració perfils

No

11. Cessions de dades

No

12. Transferències
internacionals

No

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

No

14. Període de retenció

Indefinidament

15. Motiu de retenció

Normativa funcionament
del Parlament

15. Àrea de Tecnologia i de Gestió Patrimonial
1. Serveis

Tecnològica

2. Propietari

Cap de servei

3. Activitat

Aplicació de gestió

4. Finalitat del tractament

Presentar iniciatives
parlamentàries incorporant
la rúbrica de diputats/es

5. Descripció de l’activitat

Formulari en el qual la
persona autoritza a
incorporar aquesta rúbrica
dins l’aplicació i que surti
en els documents que ha fet

6. Categoria d’interessats

•
•

7. Tipologia de dades

Nom, llinatges, DNI, dades
de contacte, rúbrica
escanejada en format
digital

8. Categoria especial o
infraccions

No

9. Base de legitimació

RGPD: 6.1.c): El
tractament és necessari per
complir una obligació legal
aplicable al responsable del
tractament

10. Elaboració perfils

No

11. Cessions de dades

No

Diputats/es
Membres del Govern

6412
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17. Àrea de Comunicació i Relacions Externes

12. Transferències
internacionals

No

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

No

14. Període de retenció

Indefinidament

15. Motiu de retenció

Normativa funcionament
del Parlament

1. Serveis

Premsa, Comunicació i
Divulgació Institucional

2. Propietari

Cap de servei

3. Activitat

Publicacions de la
institució (llibre del
Parlament)

4. Finalitat del tractament

Gestionar les publicacions
que fa el Parlament

5. Descripció de l’activitat

Es recull la informació de
facturació als artistes per
posteriorment enviar-la a
Serveis Econòmics

6. Categoria d’interessats

Artistes

7. Tipologia de dades

Dades de facturació
d’artistes

8. Categoria especial o
infraccions

No

9. Base de legitimació

RGPD: 6.1.e): El
tractament és necessari per
complir una missió
realitzada en interès públic
o en l’exercici de poders
públics conferits al
responsable del tractament

10. Elaboració perfils

No

11. Cessions de dades

No

12. Transferències
internacionals

No

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

No

14. Període de retenció

Indefinidament

15. Motiu de retenció

Normativa funcionament
del Parlament

16. Àrea de Comunicació i Relacions Externes
1. Serveis

Premsa, Comunicació i
Divulgació Institucional

2. Propietari

Cap de servei

3. Activitat

Visites

4. Finalitat del tractament

Gestionar les visites al
Parlament

5. Descripció de l’activitat

Periodistes o interessats
s’han d’acreditar enviant la
informació per correu
electrònic abans de la visita

6. Categoria d’interessats

•
•

Periodistes
Interessats

7. Tipologia de dades

•

Nom, DNI/NIF, mitjà
de comunicació
Nom i llinatges,
DNI/NIF, menors i
professors

•

8. Categoria especial o
infraccions

No

9. Base de legitimació

RGPD: 6.1.c): El
tractament és necessari per
complir una obligació legal
aplicable al responsable del
tractament

10. Elaboració perfils

No

11. Cessions de dades

No

12. Transferències
internacionals

No

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

No

14. Període de retenció

Indefinidament

15. Motiu de retenció

Normativa funcionament
del Parlament

18. Àrea de Comunicació i Relacions Externes
1. Serveis

Premsa, Comunicació i
Divulgació Institucional

2. Propietari

Cap de servei

3. Activitat

Concursos

4. Finalitat del tractament

Gestió de la celebració de
concursos al Parlament

5. Descripció de l’activitat

Es tramita tot el necessari
per a la celebració i
divulgació del concurs al
Parlament
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6. Categoria d’interessats

Alumnes menors i
professors

8. Categoria especial o
infraccions

No

7. Tipologia de dades

•

9. Base de legitimació

RGPD: 6.1.e): El
tractament és necessari per
complir una missió
realitzada en interès públic
o en l’exercici de poders
públics conferits al
responsable del tractament

10. Elaboració perfils

No

11. Cessions de dades

No

12. Transferències
internacionals

No
No

•

Imatges de grups i de
menors
Nom i llinatges,
DNI/NIF, menors i
professors

8. Categoria especial o
infraccions

No

9. Base de legitimació

RGPD: 6.1.e): El
tractament és necessari per
complir una missió
realitzada en interès públic
o en l’exercici de poders
públics conferits al
responsable del tractament

10. Elaboració perfils

No

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

11. Cessions de dades

Sí

14. Període de retenció

Indefinidament

12. Transferències
internacionals

No

15. Motiu de retenció

Normativa funcionament
del Parlament

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

No

14. Període de retenció
15. Motiu de retenció

20. Àrea de Comunicació i Relacions Externes
1. Serveis

Protocol

Indefinidament

2. Propietari

Cap de secció

Normativa funcionament
del Parlament

3. Activitat

Activitats parlamentàries,
institucionals (Parlament infantil,
lligues de debats escolars e
infantils, UNAC, Associació
Jueus, Recepció d’infants del
Poble Sahrauí, escola en pau,
Aldeas infantiles...)

4. Finalitat del
tractament

•

19. Àrea de Comunicació i Relacions Externes
1. Serveis

Premsa, Comunicació i
Divulgació Institucional

2. Propietari

Cap de servei

3. Activitat

•
•

4. Finalitat del tractament

5. Descripció de l’activitat

Sol·licitud d’entrevistes
i espais
Sol·licitud de wifi

Tramitació de les
sol·licituds de sales i
entrevistes als edificis del
Parlament, així com de les
sol·licituds de wifi
Es lliura el formulari wifi
que ha de signar el cap de
comunicació i se sol·licita
una documentació per la
reserva de sales i
entrevistes

6. Categoria d’interessats

•
•

Periodistes
Interessats

7. Tipologia de dades

•

Nom, DNI/NIF, mitjà
de comunicació
Dades identificatives
interessats

•

•
•

•

Gestió dels llistats
d’autoritats, organismes,
institucions i col·lectius de
diferent procedència que
formen part de l’entramat
social de la comunitat
autònoma i del país, amb
especial referència als càrrecs
autonòmics.
Gestió de contactes.
Registre de la programació i
de les visites de caràcter
protocol·lari, jornades,
conferències, presentacions i
similars.
Registre de les dades referents
a l’organització i l’assistència
als actes abans esmentats i els
fons documentals, gràfics o
auditius derivats de la
celebració amb caràcter
històric o estadístic
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5. Descripció de
l’activitat
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•

•
•

•

6. Categoria
d’interessats

7. Tipologia de
dades

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Gestió dels llistats
d’autoritats, organismes,
institucions i col·lectius de
diferent índole que formen
part de l’entramat social de la
comunitat autònoma i del país,
amb especial referència las
càrrecs autonòmics.
Gestió de contactes.
Registre de la programació i
de les visites de caràcter
protocol·lari, jornades,
conferències, presentacions i
similars.
Registre de les dades referents
a l’organització i l’assistència
als actes abans esmentats i els
fons documentals, gràfics o
auditius derivats de la
celebració amb caràcter
històric o estadístic.
Diputats/es
Menors
Representants o tutors legals
Particulars
Esportistes
Personatges públics
Representants de govern o
institucions.
Nom i llinatges de menors i
els seus representants o tutors
legals.
Dades de salut (UNAC
discapacitats)
Dades de ideologia
Nom i llinatges, DNI/NIF,
càrrecs adreça, telèfon, fax,
correu electrònic, institució,
organització, entitat, empresa,
partit polític, sindicat o
d’altres al qual pertany,
fotografies i àudios dels actes.

13. Bases legals per
a les transferències
internacionals

No

14. Període de
retenció

Indefinidament

15. Motiu de
retenció

Normativa funcionament del
Parlament

21. Àrea de Comunicació i Relacions Externes
1. Serveis

Protocol

2. Propietari

Cap de secció

3. Activitat

Correspondència oficial

4. Finalitat del tractament

Enviar correspondència,
invitacions, comunicacions,
notificacions urgents,
convocatòries

5. Descripció de l’activitat

Gestió de la
correspondència,
invitacions, comunicacions,
notificacions urgents,
convocatòries

6. Categoria d’interessats

Diputats/es

7. Tipologia de dades

Fotografies/imatges de
diputats/es, CV, nom i
llinatges

8. Categoria especial o
infraccions

No

9. Base de legitimació

RGPD: 6.1.c): El
tractament és necessari per
complir una obligació legal
aplicable al responsable del
tractament

10. Elaboració perfils

No

11. Cessions de dades

No

8. Categoria especial
o infraccions

Sí

12. Transferències
internacionals

No

9. Base de
legitimació

RGPD: 6.1.e): El tractament és
necessari per complir una missió
realitzada en interès públic o en
l’exercici de poders públics
conferits al responsable del
tractament

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

No

14. Període de retenció

Indefinidament

15. Motiu de retenció

Normativa funcionament
del Parlament

10. Elaboració
perfils

No

11. Cessions de
dades

Sí

12. Transferències
internacionals

No

22. Àrea de Seguretat i Videovigilància
1. Serveis

Director/a de Seguretat

2. Propietari

Director/a de Seguretat

3. Activitat

Control d’accessos
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4. Finalitat del tractament

Control d’accessos realitzat
per vigilants de seguretat
per a comprovar i
identificar la identitat de
les persones externes que
entren als edificis del
Parlament i confeccionar
l’acreditació temporal
corresponent

5. Descripció de l’activitat

Es fa entrega d’un full de
registre per a omplir a
l’entrada dels edificis del
Parlament
Controls d’accessos: dos
edificis tenen el seu accés
pel carrer. 3 controls
d’accessos, dos a l’edifici
seu del Parlament i un a
l’edifici Ramon Llull

6. Categoria d’interessats

Persones externes

7. Tipologia de dades

Nom i llinatges, DNI/NIF,
telèfon, data i hora
d’entrada i sortida, motiu
visita o persona visitada

8. Categoria especial o
infraccions

No

9. Base de legitimació

RGPD: 6.1.e): El
tractament és necessari per
complir una missió
realitzada en interès públic
o en l’exercici de poders
públics conferits al
responsable del tractament

10. Elaboració perfils

No

11. Cessions de dades

Sí

12. Transferències
internacionals

No

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

No

14. Període de retenció

Indefinidament

15. Motiu de retenció

Normativa funcionament
del Parlament

23. Àrea de Seguretat i Videovigilància
1. Serveis

Director/a de Seguretat

2. Propietari

Director/a de Seguretat

3. Activitat

Videovigilància

6415

4. Finalitat del
tractament

Captació d’imatges amb finalitat de
videovigilància amb l’objectiu de
garantir la seguretat i protecció,
tant a l’interior com a l’exterior
dels edificis del Parlament, a través
de la identificació de persones
físiques (que eventualment alterin
l’ordre, la seguretat o el normal
desenvolupament de l’activitat
parlamentària) i/o vehicles que
estacionin a les zones de seguretat
de la via pública o del garatge

5. Descripció de
l’activitat

Sistema de videovigilància: 38
càmeres interiors i exteriors, graven
24 hores, amb els cartells
corresponents.
L’empresa contractada no té accés
a les imatges, només pot veure les
imatges en directe, no les manipula.
Oficialia Major, responsable o
Policia etc. poden accedir amb
autorització oficial.
Els gravadors graven de forma
contínua en disc durs interns.
L’antiguitat de les imatges gravades
dependrà de la capacitat
d’emmagatzemament dels discs
durs, però no serà superior a un
mes, excepte en els casos prevists a
l’ordenament jurídic

6. Categoria
d’interessats

Persones físiques i vehicles

7. Tipologia de
dades

Imatges

8. Categoria
especial o
infraccions

No

9. Base de
legitimació

RGPD: 6.1.e): El tractament és
necessari per complir una missió
realitzada en interès públic o en
l’exercici de poders públics
conferits al responsable del
tractament

10. Elaboració
perfils

No

11. Cessions de
dades

Sí

12. Transferències
internacionals

No

13. Bases legals
per a les
transferències
internacionals

No
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14. Període de
retenció

15. Motiu de
retenció
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Els gravadors graven de forma
contínua en disc durs interns.
L’antiguitat de les imatges gravades
dependrà de la capacitat
d’emmagatzemament dels discs
durs, però no serà superior a un
mes, excepte en els casos prevists a
l’ordenament jurídic
Article 22 de la Llei Orgànica
3/2008, de 5 de desembre

15. Motiu de retenció

25. Comitè de Seguretat i Salut
1. Serveis

Serveis de Seguretat i Salut

2. Propietari

President/a Comitè de
Seguretat i Salut

3. Activitat

Seguretat i salut

4. Finalitat del tractament

Promoció de la salut i
seguretat de diputats/es i
personal de la cambra

5. Descripció de l’activitat

Gestiona les incidències
que puguin existir en
relació a la seguretat i salut
del personal de la cambra

6. Categoria d’interessats

Diputats/es i personal de la
cambra

7. Tipologia de dades

Nom i cognom, dades de
salut

8. Categoria especial o
infraccions

Sí

9. Base de legitimació

RGPD: 6.1.c): El
tractament és necessari per
complir una obligació legal
aplicable al responsable del
tractament

10. Elaboració perfils

No

11. Cessions de dades

Sí

12. Transferències
internacionals

No

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

No

14. Període de retenció

Indefinidament

15. Motiu de retenció

Normativa funcionament
del Parlament

24. Junta de Personal
1. Serveis

Junta de personal

2. Propietari

President/a de la Junta de
Personal

3. Activitat

Documentació interna
(informe junta personal)

4. Finalitat del tractament

Gestionar les ajudes que
han sol·licitat els
treballadors per millorar les
condicions de treball, la
gestió dels assumptes
socials i qualsevol altre
matèria que afecti els
interessos del personal

5. Descripció de l’activitat

Relació de totes les ajudes
personals i la quantitat
econòmica que han
sol·licitat els treballadors

6. Categoria d’interessats

Personal funcionari del
Parlament

7. Tipologia de dades

Dades identificatives, nom
i cognoms, dades de salut,
dades fiscals i d’hisenda,
dades familiars

8. Categoria especial o
infraccions

Sí

9. Base de legitimació

RGPD: 6.1.c):El
tractament és necessari per
complir una obligació legal
aplicable al responsable del
tractament

10. Elaboració perfils

No

11. Cessions de dades

Sí

12. Transferències
internacionals

No

13. Bases legals per a les
transferències
internacionals

No

14. Període de retenció

No es destrueixen les
dades. Indefinidament

Normativa funcionament
del Parlament

Palma, a 28 de juliol de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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