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AW) RGE núm. 6770/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació
enfront de la COVID-19 dels professionals sociosanitaris que atenen usuaris de residències de persones en situació de dependència i/o
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BE) RGE núm. 6798/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informadors
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BF) RGE núm. 6799/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informadors
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 6637/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora dels cicles d'FP, davant la Comissió d'Educació, Recerca
i Cultura.
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B) RGE núm. 6715/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a polítiques a favor de la igualtat i combat
de les discriminacions lingüístiques, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
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C) RGE núm. 6766/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes específiques per als guies turístics, davant la Comissió de
Turisme i Treball.
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d'Assumptes Institucionals i Generals.
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E) RGE núm. 6772/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a Palau de Marivent, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
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6446
E) RGE núm. 6810/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller
de Medi Ambient i Territori sobre la gestió duta a terme per la seva conselleria a l'illa de Cabrera.
6447

3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 17829/20.
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B) Sol·licitud de sessions extraordinàries de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per tal de declarar l'exempció de despeses
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4. INFORMACIONS
A) Canvi de portaveus del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (RGE núm. 6809/21).
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B) Canvi de membre suplent a la Diputació Permanent per part del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (RGE núm.
6889/21).
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Té previst el Centre Balears Europa contractar una nova seu
a Brussel·les? En cas afirmatiu, amb quin cost econòmic i a
partir de quina data?

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Palma, a 27 de juliol de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 d'agost de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 25 d'agost de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 6625/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a cost de convertir el consorci del Centre Balears
Europa en una fundació.

D)
RGE núm. 6628/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a ingressats amb vacunació completa.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el percentatge diari de persones ingressades
per COVID-19 en els centres hospitalaris de les Illes Balears
amb pauta completa de vacunació durant el mes 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.
Quin cost tendrà convertir el consorci del Centre Balears
Europa en una fundació?
Palma, a 27 de juliol de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 6626/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió del Govern envers l'oficina que el Centre
Balears Europa té a Brussel·les.

Palma, a 27 de juliol de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

E)
RGE núm. 6629/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a ingressats amb una dosi de vacunació.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el percentatge diari de persones ingressades
per COVID-19 en els centres hospitalaris de les Illes Balears
amb una sola dosi de la vacunació durant el mes 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.
Ha rescindit el contracte o té previst abandonar el Govern
l'actual oficina que el Centre Balears Europa té a Brussel·les?
Palma, a 27 de juliol de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 6627/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió del Centre Balears Europa de contractar
una nova seu a Brussel·les.
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 27 de juliol de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

F)
RGE núm. 6630/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a ingressats sense vacunació.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el percentatge diari de persones no vacunades
ingressades per COVID-19 en els centres hospitalaris de les
Illes Balears durant el mes de juliol?
Palma, a 27 de juliol de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino
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I)
G)
RGE núm. 6635/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
aportació extraordinària en l'exercici pressupostari 2021 de
12,9 milions d'euros a l'EPRTVIB (Consell de Govern de 26
de juliol de 2021).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 5639/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mediadors interculturals.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Des de l'1 de gener de 2021 quants mediadors interculturals
s'han incorporat a l'àmbit del Servei de Salut per donar suport
a l'àmbit municipal?

1. Quin és l'import del corresponent a l'IVA pendent de rebre,
a tenor del considerat des de la Direcció de l'EPRTVIB, per
part de l'Agència Tributària de l'Estat?

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

2. Quin és l'import per any de les quantitats corresponents a
l'IVA referit en la pregunta anterior?
J)
3. Des de quan s'han formalitzat, per part de l'EPRTVIB, les
corresponents reclamacions davant l'Agència Tributària de
l'Estat per a cadascun dels exercicis tributaris objecte de les
"divergències"?
4. Quines són les divergències que, fins a data d'avui ha
comportat, suposadament, la no-devolució dels imports
corresponents a l'IVA? Es prega especificació per cadascun
dels exercicis.
5. Quina valoració fa la direcció d'IB3 davant la resolució de
l'AEAT, i quines mesures ha pres en via de recurs davant
aquesta decisió?
Palma, a 27 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

RGE núm. 6640/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programa per a la visualització i sensibilització respecte de
les malalties minoritàries i l'MPOC (esmena de Ciudadanos
als pressuposts de la CAIB 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.
Del pressupost destinat a través d'una esmena del nostre
grup parlamentari al programa per a la visualització i la
sensibilització respecte de les malalties minoritàries i l'MPOC:
1. Quin import s'ha executat?
2. Quins programes s'han realitzat?
3. Quins programes es continuaran implantant?

H)
RGE núm. 6638/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
formació d'educadors de temps lliure de les entitats juvenils
en la prevenció i protecció dels abusos a menors i
adolescents, pressupost CAIB.

Es prega contestació detallada de cadascuna de les
qüestions.
Palma, a 27 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.

K)

Del pressupost destinat a través d'una esmena del nostre
grup parlamentari als pressupostos de la CAIB a la formació
esmentada:

RGE núm. 6651/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
complex d'apartaments Sa Mirada a la urbanització de
l'Arenal d'En Castell (Menorca), Hotel Covid a Menorca.

1. Quin import s'ha executat?
2. Quins programes, activitats o mesures s'han dut a terme? Es
prega informació detallada de la resposta.
Palma, a 27 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.
1. Des de quan s'utilitza aquest allotjament per a les persones
afectades per COVID-19 (ja sigui per necessitat d'aïllament a
conseqüència de resultat positiu en prova COVID-19 o per
estar en contacte estret amb malalts de coronavirus?
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2. Quin és el procediment pel qual es va acordar per part del
Govern la utilització d'aquest aparthotel/apartaments? Preguem
detall i especificació de tot el procediment.
3. Data d'inici i de finalització del "contracte"/acord subscrit?
Hi ha hagut renovacions?
4. Des de l'inici de la utilització d'aquest apartahotel com a
Hotel Covid fins al dia d'avui, quantes persones hi han estat
allotjades?, quantes per cadascun dels mesos des de l'inici de la
seva posada en funcionament com a Hotel Covid a Menorca?
5. Cost per l'ús d'aquestes instal·lacions com a Hotel Covid.
Què s'ha pagat fins al moment? Si pertoca, què resta per pagar?
6. Considera el Govern que aquestes instal·lacions compleixen
amb les garanties, els requisits i les condicions necessàries per
a la seva utilització com a Hotel Covid?
Preguem detall en les contestacions a les preguntes
formulades.
Palma, a 27 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 28 de juliol de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

N)
RGE núm. 6659/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Hotel Playa Azul, Hotel Covid a Menorca.
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. El Govern està realitzant gestions per a la contractació d'un
altre hotel/allotjament a causa de la COVID-19 a Menorca
(Hotel Covid-19)? Quins tràmits s'han realitzat? Quines han
estat les diferents opcions que s'han plantejat per adoptar les
possibles decisions?
2.Té coneixement el Govern que l'Hotel Playa Azul estarà
disponible per allotjar casos positius i contactes estrets a
Menorca?
2. És l'Hotel Playa Azul l'allotjament que s'establirà com segon
Hotel Covid a Menorca?

L)
Palma, a 28 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

RGE núm. 6657/21, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a protecció dels sistemes dunars de
les platges de la nostra comunitat.
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.

O)

La Conselleria de Medi Ambient ha fet algun tipus
d'inversió per protegir els sistemes dunars de les platges de la
nostra comunitat? En cas afirmatiu, on s'ha fet i quin ha estat el
cost de la inversió?

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 28 de juliol de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

RGE núm. 6661/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla estratègic o pla integral de joventut a les Illes Balears.

Té previst el Govern de les Illes Balears l'aprovació d'un pla
estratègic o pla integral de joventut aquesta legislatura?
Per al cas que la resposta sigui positiva, quan se'n realitzarà
l'aprovació?, quan se'n durà a terme l'aplicació?

M)
Palma, a 28 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

RGE núm. 6658/21, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a competències que té la
Conselleria de Medi Ambient sobre els sistemes dunars de
les platges de la nostra comunitat.
P)
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.
Quines són les competències que té la Conselleria de Medi
Ambient sobre els sistemes dunars de les platges de la nostra
comunitat?

RGE núm. 6662/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
alberg juvenil La Victòria.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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1. Es compleixen els terminis de l'execució de les obres de
reforma i rehabilitació tal i com s'anuncià des de la conselleria?
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Palma, a 30 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

2. Quines obres exactament s'han realitzat?
3. Quines obres/treballs estan pendents d'execució? En quines
dates està prevista la seva realització?
Palma, a 28 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Q)
RGE núm. 6663/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
alberg juvenil La Victòria temporada 2022.
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 el Govern la reobertura a la temporada de 2022
per a la realització d'activitats d'oci i temps lliure?
Palma, a 28 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

S)
RGE núm. 6689/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reforç de personal sanitari al Servei de Salut de les Illes
Balears enfront de la cinquena onada de COVID-19 (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.
L'Ibsalut va anunciar el seu pla de reforç voluntari al
personal sanitari per fer front a la saturació per la cinquena
onada de COVID-19.
Quin nombre de professionals sanitaris s'han acollit
voluntàriament al pla proposat, que suposa modificar les seves
vacances previstes i anunciades prèviament?
Quin nombre de professionals sanitaris estima la direcció
del Servei de Salut de les Illes Balears que és necessari que
modifiqui les seves vacances previstes per a juliol i agost de
2021, per atendre els llocs d'atenció hospitalària i atenció
primària?
Palma, a 30 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

R)
RGE núm. 6688/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informació i sensibilització a la població juvenil de les Illes
Balears enfront de la necessitat de complir les mesures de
prevenció enfront de la COVID-19 davant l'elevat nombre
de contagis en aquest col·lectiu.
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.
Donada la incidència d'accions i actituds per part d'un
important nombre de grups de joves de relaxació i fins i tot de
no-compliment de les mesures de prevenció i seguretat enfront
de la COVID-19, amb el consegüent risc per a la salut i la seva
propagació:
1. Quines iniciatives i accions ha dut a terme el Govern de les
Illes Balears des dels seus departaments d'IBJove, Direcció
General d'Infància, Joventut i Famílies, OBIA per arribar a
aquest col·lectiu social (adolescents i joves) i conscienciar de
la importància de les mesures i informar-los dels riscos i de les
sancions administratives?
2. Amb aquesta mateixa finalitat, quines iniciatives i accions ha
dut a terme el Govern de les Illes Balears des dels diferents
departaments de la seva estructura orgànica i sector públic
instrumental juntament amb les entitats del tercer sector
(associacions d'intervenció amb la infància i la joventut), amb
el Consell de la Joventut dels Illes Balears i les Associacions de
Veïns?

T)
RGE núm. 6690/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reforç de personal sanitari al Servei de Salut de les Illes
Balears enfront de la cinquena onada de COVID-19 (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.
Quin és el nombre de professionals sanitaris contractats pel
Servei de Salut de les Illes Balears, amb motiu de l'augment de
la incidència de COVID-19, a l'anomenada cinquena onada
(mesos de juliol i agost)?
Quin és el nombre de professionals sanitaris contractats pel
Servei de Salut de les Illes Balears per la renúncia de
treballadors a acollir-se al pla de reforç voluntari presentat per
als mesos de juliol, agost i setembre, i per això el risc de no
cobrir-se els torns necessaris en els diferents serveis d'Atenció
Primària i hospitalaris?
Palma, a 30 de juliol de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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U)

X)

RGE núm. 6697/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a convocatòria
d'ajudes per a nous emprenedors 2020 IDI.

RGE núm. 6701/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajuts directes provinents de la línia de fons estatals dotada
amb 855,7 milions d'euros (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.
Per què l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes
Balears (IDI) no ha convocat les ajudes per a nous
emprenedors el 2020?
Palma, 30 de juliol de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat dels ajuts directes del fons estatal per
donar suport al teixit empresarial en resposta a la pandèmia de
la COVID-19 que ja ha pagat, a dia d'avui, el Govern de les
Illes Balears?
Palma, 2 d'agost de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

V)
RGE núm. 6698/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a convocatòria
d'ajudes per a nous emprenedors 2021 IDI.
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 està previst que convoqui l'Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears (IDI) les ajudes per a nous
emprenedors el 2021?
Palma, 30 de juliol de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Y)
RGE núm. 6702/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajuts directes provinents de la línia de fons estatals dotada
amb 855,7 milions d'euros (3).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari de pagament dels ajuts directes del fons
estatal per donar suport al teixit empresarial en resposta a la
pandèmia de la COVID-19?
Palma, 2 d'agost de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

W)
RGE núm. 6700/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajuts directes provinents de la línia de fons estatals dotada
amb 855,7 milions d'euros (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.
El Govern de les Illes Balears anuncià el 24 de juliol la
concessió dels primers ajuts directes, a 871 autònoms, per un
import de 2,5 milions d’euros, a través de la línia del fons
estatal dotada amb 855,7 milions d’euros, i l’inici de “la
tramitació del seu abonament amb la previsió de poder fer
efectius aquests primers pagaments a finals de la propera
setmana”.

Z)
RGE núm. 6703/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajuts directes provinents de la línia de fons estatals dotada
amb 855,7 milions d'euros (4).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la valoració del Govern de les Illes Balears del fet
que després d'haver anunciat reiteradament que aquests ajuts
directes del fons estatal per donar suport a les empreses i als
autònoms de Balears beneficiarien 33.000 empreses i
autònoms, s'hagin presentat 11.939 peticions?

Quants d’aquests ajuts directes s’han abonat a dia d’avui?
Palma, 2 d'agost de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, 2 d'agost de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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AA)
RGE núm. 6704/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajuts directes provinents de la línia de fons estatals dotada
amb 855,7 milions d'euros (5).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del fet
d'haver hagut d'ampliar el termini per presentar peticions al
fons estatal dotat amb 855,7 milions per dona suport al teixit
empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19?
Palma, 2 d'agost de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AB)
RGE núm. 6705/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajuts directes provinents de la línia de fons estatals dotada
amb 855,7 milions d'euros (6).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears d’haver
hagut d'incloure totes les activitats econòmiques (CNAE)
excloses de la convocatòria dels ajuts del fons estatals de 855,7
milions i haver d’incorporar el concepte de pèrdues com a
concepte subvencionable, a més dels deutes generats per la
pandèmia, des de març de 2020 a maig de 2021, tal com va
demanar el Partit Popular de Balears?
Palma, 2 d'agost de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AC)
RGE núm. 6716/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'autoritzacions per a grans superfícies
comercials atorgades pel Govern de les Illes Balears des de
l'any 2015 fins ara.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Des de 2015 fins ara, quantes autoritzacions per a grans
superfícies comercials ha atorgat el Govern de les Illes Balears
i quina superfície tenia cadascun dels establiments autoritzats?
Palma, 2 d'agost de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
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AD)
RGE núm. 6717/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'expedients per a autorització per a
grans superfícies comercials en tramitació al Govern de 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.
Quants expedients per a autorització per a grans superfícies
comercials estan en tramitació al Govern de les Illes Balears i
quina superfície té cadascun dels establiments prevists en
aquests expedients?
Palma, 2 d'agost de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

AE)
RGE núm. 6719/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a famílies
desnonades en habitatges HPO 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.
Quin ha estat el nombre de famílies desnonades en
habitatges HPO a l'illa d'Eivissa en els anys 2019, 2020 i el que
portem de 2021? Feu-ne la relació per municipis.
Són traslladades les famílies desnonades a algun alberg?
Nombre total de persones per nuclis familiars.
De quina partida econòmica disposa el Govern per donar
sortida a aquestes persones?
Palma, 3 d'agost de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AF)
RGE núm. 6720/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a famílies
desnonades en habitatges HPO 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.
Quin ha estat el nombre de famílies desnonades en
habitatges HPO a l'illa de Formentera en els anys 2019, 2020
i el que portem de 2021? Feu-ne la relació per municipis.
Són traslladades les famílies desnonades a algun alberg?
Nombre total de persones per nuclis familiars.
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De quina partida econòmica disposa el Govern per donar
sortida a aquestes persones?
Palma, 3 d'agost de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AG)
RGE núm. 6721/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a famílies
desnonades en habitatges HPO a l'illa de Mallorca.

AI)
RGE núm. 6733/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitat pendent de fons d'assignar a projectes
d'inversió i actuacions corresponents a la Borsa
d'Allotjaments Turístics.
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.

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.

Atesa la darrera resolució de la presidenta del Consorci de
Borsa d'Allotjaments Turístics per la qual se seleccionen
projectes i actuacions viables que s'ajusten a la convocatòria de
selecció de projectes i actuacions de 2018 publicat al BOIB
núm. 86 de 29 de juny de 2019.

Quin ha estat el nombre de famílies desnonades en
habitatges HPO a l'illa de Mallorca en els anys 2019, 2020 i el
que portem de 2021? Feu-ne la relació per municipis.

Quina quantitat de fons hi ha en aquests moments pendents
d'assignar a projectes d'inversió i actuacions corresponents a la
Borsa d'Allotjaments Turístics?

Són traslladades les famílies desnonades a algun alberg?
Nombre total de persones per nuclis familiars.

Palma, 4 d'agost de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

De quina partida econòmica disposa el Govern per donar
sortida a aquestes persones?
Palma, 3 d'agost de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AH)
RGE núm. 6722/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a famílies
desnonades en habitatges HPO a l'illa de Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el nombre de famílies desnonades en
habitatges HPO a l'illa de Menorca en els anys 2019, 2020 i el
que portem de 2021? Feu-ne la relació per municipis.
Són traslladades les famílies desnonades a algun alberg?
Nombre total de persones per nuclis familiars.
De quina partida econòmica disposa el Govern per donar
sortida a aquestes persones?
Palma, 3 d'agost de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AJ)
RGE núm. 6734/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitat pendent de fons d'assignar a projectes
d'inversió i actuacions corresponents a la Borsa
d'Allotjaments Turístics.
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.
Atesa la darrera resolució de la presidenta del Consorci de
Borsa d'Allotjaments Turístics per la qual se seleccionen
projectes i actuacions viables que s'ajusten a la convocatòria de
selecció de projectes i actuacions de 2018 publicat al BOIB
núm. 86 de 29 de juny de 2019.
Quan té previst el Govern de les Illes Balears treure'n una
nova convocatòria?
Palma, 4 d'agost de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AK)
RGE núm. 6735/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a grau d'execució dels projectes ja seleccionats amb fons de
la Borsa d'Allotjaments Turístics.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Atesa la darrera resolució de la presidenta del Consorci de
Borsa d'Allotjaments Turístics per la qual se seleccionen
projectes i actuacions viables que s'ajusten a la convocatòria de
selecció de projectes i actuacions de 2018 publicat al BOIB
núm. 86 de 29 de juny de 2019.
Quin és el grau d'execució dels projectes ja seleccionats i
aprovats a les diferents convocatòries existents?
Palma, 4 d'agost de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AL)
RGE núm. 6736/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a renúncies a executar projectes que havien de ser finançats
amb fons de la Borsa d'Allotjaments Turístics.
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.
Atesa la darrera resolució de la presidenta del Consorci de
Borsa d'Allotjaments Turístics per la qual se seleccionen
projectes i actuacions viables que s'ajusten a la convocatòria de
selecció de projectes i actuacions de 2018 publicat al BOIB
núm. 86 de 29 de juny de 2019.
Hi ha hagut renúncies a executar alguns dels projectes?
Quins?
Palma, 4 d'agost de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AM)
RGE núm. 6737/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a canvi de la font de finançament d'alguns projectes i
actuacions viables que havien de ser finançats amb fons de
la Borsa d'Allotjaments Turístics.
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.
Atesa la darrera resolució de la presidenta del Consorci de
Borsa d'Allotjaments Turístics per la qual se seleccionen
projectes i actuacions viables que s'ajusten a la convocatòria de
selecció de projectes i actuacions de 2018 publicat al BOIB
núm. 86 de 29 de juny de 2019.
S’ha canviat la font de finançament de qualque projecte
seleccionat i aprovat a les convocatòries, passant de ser
finançat inicialment per fons de la Borsa d’Allotjaments
turístics a ser finançat per una altra línia, (fons propis, fons
europeus, fons de l’Estat, fons de l’impost d’estades turístiques,
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etc..)? En cas afirmatiu, relació d'aquests, import que s’ha
alliberat de fons de la borsa i destinació d’aquests fons
alliberats.
Palma, 4 d'agost de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AN)
RGE núm. 6738/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a import del conveni de col·laboració entre el Consorci de
Borsa d'Allotjaments Turístics i l'Agència d'Estratègia
Turística de les Illes Balears en relació amb el
desenvolupament i l'execució de projectes.
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.
Atesa la darrera resolució de la presidenta del Consorci de
Borsa d'Allotjaments Turístics per la qual se seleccionen
projectes i actuacions viables que s'ajusten a la convocatòria de
selecció de projectes i actuacions de 2018 publicat al BOIB
núm. 86 de 29 de juny de 2019.
Quin és l’import i les condicions del conveni de
col·laboració entre el Consorci de Borsa d’Allotjaments
Turístics i l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears
per tal de desenvolupar i executar els projectes i les
convocatòries de projectes aprovats per la Junta Rectora del
CBAT, i col·laborar en les tasques de venda de places
turístiques amb caràcter transitori, de data 3 de maig de 2019?

Palma, 4 d'agost de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AO)
RGE núm. 6740/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a renúncia presentada per l'entitat ABAQUA al projecte
pluriennal corresponent al Pla Anual 2017: ITS2016-017Remodelació i millora EDAR Camp de Mar.
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.
Atès l’acord del Consell de Govern de 2 d’agost de 2021
pel qual s’aprova la proposta de la Comissió d’Impuls del
Turisme Sostenible relativa a la modificació de determinats
projectes finançats amb Fons per afavorir el turisme sostenible
corresponents als plans anuals de 2017, 2018 i 2019, publicat
al BOIB núm. 103 de 3 d’agost de 2021, sol·licitam la següent
informació respecte dels punts que es relacionen a continuació
i recollits a l’esmentat acord:
“Acceptar la renúncia presentada per l'entitat ABAQUA al
projecte pluriennal corresponent al Pla Anual 2017:
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ITS2016-017-Remodelació i millora EDAR Camp de Mar,
aprovat per Acord del Consell de Govern de 20 d'octubre
de 2017 per un import de 1.742.402 €, que es va considerar
que podia continuar per Acord del Consell de Govern de 10
de juliol de 2020, i la incorporació de l'import d'1.742.402
€ al Fons per afavorir el turisme sostenible.”
Quines actuacions o projectes concrets es duran a terme
amb els 1.742.402€ per tal d’afavorir el turisme sostenible, tal
com s’afirma al punt esmentat anteriorment? Quin calendari
s’establirà per a la seva execució? S’han aprovat aquestes
actuacions per part de la Comissió d’impuls de turisme
sostenible? Està previst que aquests fons es traspassin a
l’AETIB?
Està previst que el projecte del qual s’accepta la renúncia
corresponent al Pla Anual 2017, ITS2016-017, sigui finançat
per uns altres fons o quedarà sense executar?
Palma, 5 d'agost de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AP)
RGE núm. 6741/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a renúncia presentada per l'Ajuntament de Calvià al
projecte corresponent al Pla Anual 2018: ITS2018-036Remodelació i ampliació del passeig marítim de Magaluf.
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.
Atès l’acord del Consell de Govern de 2 d’agost de 2021
pel qual s’aprova la proposta de la Comissió d’Impuls del
Turisme Sostenible relativa a la modificació de determinats
projectes finançats amb fons per afavorir el turisme sostenible
corresponents als plans anuals de 2017, 2018 i 2019, publicat
al BOIB núm. 103 de 3 d’agost de 2021, sol·licitam la següent
informació respecte dels punts que es relacionen a continuació
recollits a l’esmentat acord:
“Acceptar la renúncia presentada per l'Ajuntament de
Calvià al projecte corresponent al Pla Anual 2018:
ITS2018-036-Camí del sud de Mallorca-Tram el Toro
Santa Ponça, aprovat per Acord del Consell de Govern de
26 d'octubre de 2018 per un import de 1.891.797,23 €, que
per Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020 es
va considerar que podia continuar el seu curs i es va reduir
l'import del projecte a 1.500.000 €. Així mateix, donar
trasllat de l'import d'1.500.000 € al qual es renuncia en el
projecte
ITS2018-036 al projecte
ITS2019-024-Remodelació i ampliació del passeig marítim
de Magaluf, aprovat per Acord del Consell de Govern de 31
d'octubre de 2019 per un import de 200.000 €, considerat
d'execució estratègica per Acord del Consell de Govern de
10 de juliol de 2020.”
Està previst que el projecte del qual s’accepta la renúncia
corresponent al Pla Anual 2018: ITS2018-036, sigui finançat
per uns altres fons o quedarà sense executar?

Quins canvis ha patit el projecte ITS2019-024 per tal de
passar d’un import de 200.000€ a 1.500.000€?
Palma, 5 d'agost de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AQ)
RGE núm. 6742/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a renúncia presentada per l'entitat ABAQUA del projecte
corresponent al Pla Anual 2019: ITS2019-145-By Pass
d'entrada ETAP de Sóller.
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.
Atès l’acord del Consell de Govern de 2 d’agost de 2021
pel qual s’aprova la proposta de la Comissió d’Impuls del
Turisme Sostenible relativa a la modificació de determinats
projectes finançats amb Fons per afavorir el turisme sostenible
corresponents als plans anuals de 2017, 2018 i 2019, publicat
al BOIB núm. 103 de 3 d’agost de 2021, sol·licitam la següent
informació respecte dels punts que es relacionen a continuació
i recollits a l’esmentat acord:
“Acceptar la renúncia presentada per l'entitat ABAQUA del
projecte corresponent al Pla Anual 2019: ITS2019-145–By
Pass d'entrada ETAP de Sóller, aprovat per Acord del
Consell de Govern de 31 d'octubre de 2019 per un import
de 350.000 €, que es va considerar d'execució estratègica
per Acord del Consell de Govern de 12 de juny de 2020 per
un import de 350.000 €, així com la incorporació de
l'import de 350.000 € al fons per afavorir el turisme
sostenible”.
Quines actuacions o projectes concrets es duran a terme
amb els 350.000€ per tal d’afavorir el turisme sostenible, tal
com s’afirma al punt esmentat anteriorment? Quin calendari
s’establirà per a la seva execució? S’han aprovat aquestes
actuacions per part de la Comissió d’impuls de turisme
sostenible? Està previst que aquests fons es traspassin a
l’AETIB?
Està previst que el projecte del qual s’accepta la renúncia
corresponent al Pla Anual 2019: ITS2019-145 sigui finançat
per uns altres fons o quedarà sense executar?
Palma, 5 d'agost de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AR)
RGE núm. 6743/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a renúncia presentada per l'entitat IBISEC del projecte
ITS2019-134-Ampliació de l'IES Isidor Macabich.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atès l’acord del Consell de Govern de 2 d’agost de 2021
pel qual s’aprova la proposta de la Comissió d’Impuls del
Turisme Sostenible relativa a la modificació de determinats
projectes finançats amb fons per afavorir el turisme sostenible
corresponents als plans anuals de 2017, 2018 i 2019, publicat
al BOIB núm. 103 de 3 d’agost de 2021, sol·licitam la següent
informació respecte dels punts que es relacionen a continuació
i recollits a l’esmentat acord:
“Acceptar la renúncia presentada per l'entitat IBISEC del
projecte ITS2019-134- Ampliació de l'IES Isidor
Macabich, aprovat per Acord del Consell de Govern de 31
d'octubre de 2019 per un import de 2.827.353€, que va ser
considerat d'execució estratègica per Acord del Consell de
Govern de 12 de juny de 2020 per un import de 2.827.353
€, així com la incorporació de l'import de 2.827.353 € al
fons per afavorir el turisme sostenible.”
Quines actuacions o projectes concrets es duran a terme
amb els 2.827.353€ per tal d’afavorir el turisme sostenible, tal
com s’afirma al punt esmentat anteriorment? Quin calendari
s’establirà per a la seva execució? S’han aprovat aquestes
actuacions per part de la Comissió d’impuls de turisme
sostenible? Està previst que aquests fons es traspassin a
l’AETIB?
Està previst que el projecte del qual s’accepta la renúncia
corresponent al Pla Anual ITS2019-134, sigui finançat per uns
altres fons o quedarà sense executar?
Palma, 5 d'agost de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AS)
RGE núm. 6763/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
compliment dels consells insulars i de l'Ajuntament de
Palma de les potestats que poden exercir fins al 31 de
desembre de 2021, segons el Decret llei 9/2020, de 25 de
maig, de mesures urgents de protecció del territori de 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.
Exerceixen els consells insulars o l'Ajuntament de Palma les
potestats a què fa referència l'apartat 1 de l'article 2,
determinacions sobre sòl urbà amb urbanització no
consolidada, del Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures
urgents de protecció del territori de les Illes Balears, amb un
termini que finalitza el 31 de desembre de 2021, segons
l'apartat 6, article 2 del decret llei esmentat?
En cas afirmatiu, demanem en quina situació es troben les
diferents gestions de les diferents administracions implicades.
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Palma, 10 d'agost de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

AT)
RGE núm. 6767/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla d'actuació del Servei de Salut i la Conselleria de Salut
i Consum per abordar la situació denunciada per
professionals sanitaris (tècnics de cures d'infermeria,
infermers i infermeres) durant la cinquena onada de la
COVID-19 (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.
Durant l'últim període de sessions del Parlament de les Illes
Balears, representants d'associacions professionals de sanitaris
(facultatius mèdics, infermeria: SIMEBAL, SATSE), van
manifestar la situació de precarietat laboral escomesa en les
anteriors onades de la pandèmia, donada la falta de personal
necessari per cobrir les actuacions enfront de la COVID-19. Es
va presentar un estudi (SATSE) pel qual es denunciava que
davant aquesta falta de personal s'havien suspès torns de
vacances, que els professionals acumulaven hores realitzades,
que aquesta pandèmia i les mesures de sobrecàrrega de feina i
preocupació per contagis, havien produït sobre el personal
esgotament emocional, estrès, angoixa, ansietat.
Es denunciava la falta de recursos suficients i necessaris per
part del Servei de Salut, per atendre aquests quadres que
afectaven la salut mental dels professionals.
Les associacions professionals SAE, SATSE, SIMEBAL
denuncien novament la falta de previsió envers aquesta
cinquena onada de pandèmia, i l'agreujament de la situació
respecte de les condicions laborals i la salut dels professionals
sanitaris.
Quines mesures ha pres la direcció del Servei de Salut i la
Conselleria de Salut i Consum per:
• assegurar el necessari descans i les vacances dels
professionals sanitaris
• i donar resposta immediata pel període i amb els recursos
necessaris davant l'augment de casos d'esgotament
emocional, estrès, angoixa i ansietat en el personal sanitari?
Palma, 11 d'agost de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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AU)
RGE núm. 6768/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla d'actuació del Servei de Salut i la Conselleria de Salut
i Consum per abordar la situació denunciada per
professionals sanitaris (tècnics de cures d'infermeria,
infermers i infermeres) durant la cinquena onada de la
COVID-19 (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
1. Quina decisió ha acordat el Govern de les Illes Balears,
respecte de la renovació dels contractes temporals de
professionals sanitaris?
2. Considera el Govern suficient la plantilla actual de
professionals sanitaris d'infermeria i tècnics de cures
d'infermeria, per garantir la dotació eficaç i efectiva dels torns
de serveis donada la situació de tensió hospitalària per la
pandèmia en aquesta cinquena onada?
3. Quin nombre de personal nou incorporat dels diferents
àmbits de serveis d'atenció primària i hospitalària (facultatius,
tècnics de cures d'infermeria, infermers i infermeres i altre
personal -zeladors-) ha contractat el Servei de Salut/Conselleria
de Salut i Consum, des de l'inici de la cinquena onada de
pandèmia COVID-19?
Se sol·licita especificar la categoria i la destinació.
Palma, 11 d'agost de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AV)
RGE núm. 6769/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació enfront de la COVID-19 dels professionals
sanitaris del Servei de Salut de 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.
Quin és el nombre de professionals sanitaris que presten
servei en el Servei de Salut de les Illes Balears (personal fix de
plantilla, contractes temporals, residents...) que no ha estat
vacunat amb la pauta completa corresponent?
Quins criteris ha establert la direcció del Servei de Salut
respecte d'aquest personal en l'àmbit de les seves destinacions
en el servei?
Palma, 11 d'agost de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AW)
RGE núm. 6770/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació enfront de la COVID-19 dels professionals
sociosanitaris que atenen usuaris de residències de persones
en situació de dependència i/o discapacitat.
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 el nombre de professionals sociosanitaris que
presten servei a les residències titularitat/gestió del Govern (de
persones amb discapacitat, dependència, residències de
persones majors) ja siguin personal fix de plantilla, contractes
temporals que no han estat vacunats amb la pauta completa
corresponent?
2. Quin és el nombre de professionals sociosanitaris que
presten servei a les residències que tenen concertades places
públiques amb el Govern (de persones amb discapacitat,
dependència, residències de persones majors) ja siguin aquestes
de personal fix de plantilla, contractes temporals que no han
estat vacunats amb la pauta completa corresponent?
3. Quins criteris ha establert la Conselleria d'Afers Socials i
Esports respecte d'aquest personal en l'àmbit de les seves
destinacions en el servei? (atenció als usuaris residents)
Palma, 11 d'agost de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AX)
RGE núm. 6787/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
contractes i treballs realitzats per l'empresa Somriu
Produccions SL per a l'EPRTVIB (IB3).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins han estat els treballs realitzats, els contractes
formalitzats i les factures percebudes a l'empresa Somriu
Produccions, SL per encomanda de l'EPRTV IB3 durant els
anys 2019, 2020 i 2021?
Palma, 12 d'agost de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AY)
RGE núm. 6788/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
alberg juvenil La Victòria d'Alcúdia.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

BOPIB núm. 114 - 26 d'agost de 2021
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següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A dia d'avui, quin és l'estat d'execució de la reforma de
l'Alberg Juvenil La Victòria d'Alcúdia que gestiona el Govern
de les Illes Balears?
Quina és la demora en els terminis d'execució de les
actuacions previstes segons l'expedient/expedients
administratiu corresponents?
En quina data confirma el Govern de les Illes Balears, la
reobertura de l'Alberg Juvenil La Victòria d'Alcúdia i la
disponibilitat per allotjar les famílies, infants, joves, i les
activitats de lleure de les associacions de les Illes Balears?
Palma, 12 d'agost de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AZ)
RGE núm. 6789/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
complex sociosanitari Nou Son Dureta.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució de les obres de demolició de les
diferents fases dels diferents edificis del complex?
Quina és la demora que es produeix envers l'execució
prevista de les fases de demolició d'edificis i altres actuacions
d'acord amb el projecte documentat?
Considera el Govern de les Illes Balears que es complirà el
termini previst en la disponibilitat i la posada en marxa dels
diferents serveis que acollirà el complex Nou Son Dureta?
Quina és la variació pressupostària produïda envers al
previst inicial a les diferents fases d'execució del projecte?
Palma, 12 d'agost de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BA)
RGE núm. 6790/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
complex sociosanitari Nou Son Dureta, Portal de
Transparència.
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 els criteris i les bones pràctiques envers la
informació a la ciutadania, transparència i bon govern:
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1. Quina és la darrera data d'actualització de la informació
envers el projecte Nou Son Dureta al portal de transparència i
al portal info Conselleria d'Afers Socials i Esports?
2. Considera el Govern de les Illes Balears que amb la
informació exposada actualment (veure l'enllaç) al portal:
http://www.caib.es/sites/nousondureta/ca/projecte_a_llarg_te
rmini_costs_i_terminis/ es dóna la informació suficient i el
contingut necessari per a la transparència que requereix un
projecte d'execució, interès, magnitud i pressupost d'aquestes
característiques?
Palma, 12 d'agost de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BB)
RGE núm. 6792/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
deficiències de manteniment, salubritat i climatització a
l'Hospital General de Mallorca del Servei de Salut de 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.
Davant les queixes presentades i denunciades en els mitjans
de comunicació per part de diferents associacions
professionals, sindicals i usuaris de l'Hospital General de
Mallorca, envers les altes temperatures i situacions de manca de
salubritat (insectes) a algunes de les dependències del recinte
i l'edifici:
1. Quins són els fets i des de quan té coneixement el Servei de
Salut respecte d'aquestes denúncies?
2. Quines actuacions han dut a terme la Conselleria de Salut i
Consum i el Servei de Salut per resoldre els problemes
detectats, durant 2020 i 2021?
3. Quines són les actuacions previstes per resoldre les
deficiències denunciades, que es planteja dur a terme de forma
immediata (agost a desembre 2021)?
4. Quin pressupost ha destinat la gerència de l'Hospital, Servei
de Salut de les Illes Balears o des de qualsevol altre òrgan de
la Conselleria de Salut i Consum, durant el 2021,
específicament per resoldre els problemes denunciats:
insuficient climatització d'acord amb els paràmetres de riscs
salut laboral, insalubritat (insectes), material innecessari
emmagatzemat?
Palma, 13 d'agost de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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BC)
RGE núm. 6796/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
terceres dosis de vacunació de COVID-19 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.
Després de la pauta completa d'acord amb els objectius
d'aconseguir la immunitat de grup (ramat), quina previsió té el
Govern de les Illes Balears respecte de l'aplicació de la tercera
dosi en la població (o la segona en aquells vacunats amb una
sola dosi d'acord amb 1/1 pauta completa indicada, casos
COVID)?
Si pertoca, se sol·licita que s'indiqui la previsió respecte de
terminis i estratègia respecte de grups inici.
Palma, 16 d'agost de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BD)
RGE núm. 6797/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
aplicació de segones dosis de COVID-19 a vacunats
únicament amb 1 dosi (pauta completa).

BE)
RGE núm. 6798/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informadors 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.
Quin és el nombre d'informadors COVID-19 contractats des
d'1 de gener a 15 agost 2021? Se sol·licita que s'especifiquin
les altes de contractació per mesos i la durada dels contractes.
Quin és el nombre d'informadors actualment en actiu a 15
d'agost de 2021?
Quina és la destinació dels informadors COVID-19? Se
sol·licita la distribució geogràfica per illes i municipis.
Quins són els punts d'actuació dels informadors COVID
(col·lectius als quals es dirigeixen, zones urbanes, centres o
espais designats per visitar/recórrer i informar els ciutadans)?
Se sol·licita informació específica de llocs i espais d'actuació
en els municipis de Palma, Calvià, Inca, Manacor, Maó,
Ciutadella, Eivissa (Vila), Sant Antoni i Formentera.
Palma, 16 d'agost 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.

BF)
RGE núm. 6799/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informadors COVID-19 (2).

Atesa l'elevada incidència de la cinquena onada, les variants
del virus (dominant Delta) amb major contagi, i atès que es
planteja en el debat científic sanitari la possibilitat d'aplicar una
tercera dosi després de la pauta completa a la població diana:

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.

Considera la Conselleria de Salut i Consum que les
persones vacunades amb una única dosi (considerada en els
certificats com a aplicada pauta completa) en haver-se registrat
com a pacients COVID (haver passat la malaltia) transcorreguts
més de 6 mesos d'haver passat la malaltia i 6 mesos d'haver-se
vacunat, és suficient per aconseguir la immunitat necessària?

Quin és el pressupost inicial i l'executat fins avui per a la
contractació de la figura de l'informador COVID-19 a Illes
Balears?

Té previst la conselleria convocar a l'aplicació d'una segona
dosi les persones vacunades amb una única dosi 1/1 de
vacunació per haver passat la malaltia COVID-19?
Palma, 16 d'agost de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Quines són les partides pressupostàries per les quals s'ha
establert la contractació de la figura de l'informador COVID19? Especificau partida i conselleria/ens públic instrumental.
Quin departament i organisme ha estat l'encarregat del
procés de selecció d'aquest personal i quins criteris s'han seguit
per determinar l'aptitud en la seva contractació?
De quin departament i càrrec orgànic (tècnic i polític)
depenen els informadors COVID a l'efecte de planificació,
instruccions de servei, seguiment i avaluació de la seva labor?
Palma, 16 d'agost de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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BG)
RGE núm. 6800/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
SAMU-061 i el retard en l'assistència a dues persones
majors a Ses Salines (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.
En relació amb la informació publicada a
https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2021/08/17/1293
095/p o licia-lo cal-d enuncia-061salines.html?utm_source=telegram&utm_medium=groups,
sol·licitam conèixer:
1. Temps d'espera a l'assistència a cadascuna de les dues
persones per part del SAMU-061.

onada i que la majoria dels seus participants no estan encara en
el procés de vacunació?
Se sol·licita informació del nombre de reunions,
participants i continguts d'aquestes, així com, si és el cas, el
protocol específic dissenyat.
Hi ha hagut actuacions de desplaçaments per a informació,
seguiment i gestió, des de les unitats volants d'atenció al
COVID-19 (UVAC) o un altre servei de referència, que hagi
actuat durant el desenvolupament d'aquestes activitats?
Se sol·licita especificar la informació respecte del nombre
d'actuacions, persones (casos) ateses, i lloc (illa, municipi,
activitat).
S'ha donat algun cas d'haver-se ordenat la cancel·lació, la
suspensió de l'activitat per motius de seguretat sanitària una
vegada començada aquesta?

2. Motius del retard/espera que, segons podem llegir en el
comunicat, la família d'aquestes dues persones interposa la
denúncia a l'Ibsalut.

Se sol·licita especificar quan, quina activitat i en quina illa.
Palma, 20 d'agost de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3. Valoració per part de la conselleria de l'actuació del SAMU061 en relació amb aquesta situació.
Palma, 17 d'agost de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BH)
RGE núm. 6806/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidència de COVID-19 a activitats d'oci i temps lliure
durant la campanya d'estiu 2021 a les Illes Balears (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.
Les administracions públiques de les Illes Balears
(ajuntaments, consells insulars, Govern CAIB) i d'altres
comunitats autònomes en l'àmbit de les seves competències
respecte de convocatòria i organització d'activitats infantils i
juvenils d'oci i temps lliure, així com les entitats del tercer
sector, han realitzat escoles i campus d'estiu, camps de treball,
acampades i campaments a instal·lacions públiques i privades.
Quina informació té la Conselleria de Salut i Consum,
respecte dels casos de COVID-19 positius en els participants
d'aquestes activitats desenvolupades durant la temporada
estival a la nostra comunitat autònoma?
Se sol·licita informació del nombre d'activitats afectades,
casos detectats, lloc, entitats organitzadores.
S'ha coordinat des del Govern (Conselleria de Salut i
Consum, Conselleria d'Afers Socials i Esports, i consells (per
l'àmbit de les seves competències respecte d'aquestes activitats,
compliment de protocols, prevenció de campanya d'estiu que
afecta aquestes activitats, donada la incidència de la cinquena
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BI)
RGE núm. 6807/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidència de COVID-19 a activitats d'oci i temps lliure
durant la campanya d'estiu 2021 a les Illes Balears (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.
Quina és la norma i els protocols específics establerts des
del Govern, respecte de la prevenció COVID-19 per a les
activitats d'oci i temps lliure infantil i juvenil, organitzades per
les administracions públiques i les entitats del tercer sector
durant la campanya d'estiu 2021 (campus i escoles d'estiu,
camps de treball, acampada i campaments organitzats)?
Quins mitjans ha pres el Govern per garantir el coneixement
i el compliment d'aquests protocols per part de les entitats
convocants i organitzadores d'activitats d'oci i temps lliure
infantil i juvenil (administracions, empreses i entitats del tercer
sector) que es desenvolupen a instal·lacions públiques i
privades?
Palma, 20 d'agost de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

És per això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 d'agost de 2021, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 25 d'agost de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar una revisió de les ofertes educatives per a
Menorca, en els seus diferents graus, de manera que s'avanci en
la millora del sistema de Formació Professional, perquè en la
mesura que sigui possible sigui tendent a la implantació de la
continuïtat entre els nivells dels cicles formatius, i també en la
incorporació d’una nova oferta formativa en FP innovadora i
adaptada a les necessitats tant dels alumnes com del mercat
laboral.

A)
RGE núm. 6637/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora dels cicles d'FP, davant la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
La lluita contra la desocupació dels joves és actualment un
dels reptes fonamentals als quals tota administració pública
s'enfronta. Dins d’aquest panorama general, els joves
menorquins no són una excepció i estan patint en major mesura
i amb especial intensitat la falta d'ocupació.
Aquesta situació concreta ens hauria de fer reflexionar
sobre on es troben els nínxols de mercat menys explotats,
quines condicions atractives podríem oferir a empreses
existents i d’altres que es vulguin implantar a la nostra illa i
com afavorir l'existència d'un capital humà adaptat a les seves
necessitats.
Les actuals xifres de desocupació juvenil i la debilitat del
mercat de treball han de fer-nos pensar sobre la necessitat d'una
revisió dels cicles formatius d'FP amb l’objectiu d’aconseguir
una major adequació d'aquests a les necessitats productives,
evitant ineficiències com la sobrecapacitació o la falta de
perfils específics.
La Formació Professional tracta d'assegurar la inclusió, la
renovació i l'actualització laboral, per tant la importància d'una
Formació Professional integral i de qualitat com a preparació
idònia prèvia a l'entrada en el món laboral, que s'ajusti a les
demandes de l'alumnat, així com al mercat de treball, està fora
de tot dubte. Per a això es requereix una formació i una
qualificació específica, competencial, versàtil i adaptada als
nous sectors professionals, amb la finalitat de millorar el perfil
tècnic dels alumnes, així com la seva ocupabilitat.
Des del Grup Parlamentari Popular consideram important
poder revisar les ofertes de Formació Professional existents a
Menorca i estudiar la possibilitat d'introduir nous Cicles
Formatius en aquests ensenyaments per satisfer noves
demandes i, d’altra banda, fer competitiva la pròpia estructura
productiva de l’illa per millorar les condicions d'ocupabilitat
d'un sector poblacional com el jove que té ara les majors taxes
d'atur.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la possibilitat d'augmentar les places en els
cicles formatius en el cas que es produeixi un increment
considerable de matrícules el pròxim curs.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar les oportunitats dels alumnes mitjançant
un sistema de formació professional amb un “model dual” que
combini la formació en el centre amb el treball en l'empresa
mitjançant un contracte juvenil de formació.
Palma, a 27 de juliol de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu suplent
Antonio Costa i Costa

B)
RGE núm. 6715/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a polítiques a favor
de la igualtat i combat de les discriminacions lingüístiques,
davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
L'article 4 de la Llei Orgànica 1/2007, de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, estableix:
1. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, té,
juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial. 2.
Totes les persones tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la,
i ningú no pot ser discriminat per causa de l’idioma. 3. Les
institucions de les Illes Balears han de garantir l’ús normal
i oficial dels dos idiomes, han de prendre les mesures
necessàries per assegurar-ne el coneixement i han de crear
les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les
dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes
Balears.
L'article 2 de la Llei 3/1986 de Normalització Lingüística
estableix:
1. La llengua catalana és la llengua pròpia de les Illes
Balears i tots tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la.
2. Aquest dret implica poder adreçar-se en català, oralment
o per escrit, a l’Administració, als organismes públics i a les

BOPIB núm. 114 - 26 d'agost de 2021

6441

empreses públiques i privades. També implica poder
expressar-se en català a qualsevol reunió i desenvolupar en
aquesta llengua les activitats professionals, laborals,
polítiques, sindicals, religioses i artístiques; així com rebre
l’ensenyament en català i rebre-hi informació a tots els
mitjans de comunicació social.
3. Les manifestacions en llengua catalana, en forma oral o
escrita, pública o privada, produeixen plens efectes jurídics
i de l’exercici d’aquest dret no pot derivar cap requeriment
de traducció ni cap exigència dilatòria o discriminatòria.
4. Ningú no podrà ésser discriminat per raó de la llengua
oficial que empri. 5. Les modalitats insulars de la llengua
catalana seran objecte d’estudi i protecció, sense perjudici
de la unitat de l’idioma.

la llengua catalana. Així mateix, es rebutja i reprova l'actitud de
la Conselleria d'Educació en relació amb aquesta ordre.

I l'article 34 de la mateixa Llei 6/1986 afegeix:
1. El Govern de la comunitat autònoma assegurarà l'ús de
la llengua catalana en totes les funcions i activitats de caire
administratiu que realitzin les institucions i els organismes
que en depenen.

C)

L'article 81.I.16 de la Llei 7/2014 de protecció de les
persones consumidores i usuàries estableix que es consideren
infraccions en matèria dels consumidors Incórrer en conductes
discriminatòries en l’accés als béns i la prestació de serveis.
Infracció que l'article 82 de la mateixa Llei 7/2014 considera
com a greu i que l'article 85 de la Llei 7/2014 fixa com a sanció
entre 4.500 i 24.000 euros.
Vist que contínuament els mitjans de comunicació i la
mateixa oficina de drets lingüístics reben denúncies de
discriminacions lingüístiques i d'impossibilitat d'usar la llengua
pròpia de les Illes Balears tant en el tràfic mercantil, sobretot,
a comerços i restaurants, com també a nivell d'organismes
públics, molts d'ells dependents del mateix Govern de les Illes
Balears, especialment en el cas de l'Ibsalut. Vist que davant
determinats atacs i discursos públics convé reiterar el
compromís amb allò marcat per la legalitat assenyalada.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears constata el seu ferm
compromís a donar compliment a la legalitat vigent en matèria
lingüística i especialment a l'article 4 del nostre Estatut
d'Autonomia.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar totes les inspeccions, reorganització
d'efectius i canvis necessaris per garantir que els ciutadans
puguin ser atesos en les dues llengües oficials, en cas
d'impediment d'aquest dret s'insta el Govern a tramitar, si
s'escau, els corresponents expedients disciplinaris als empleats
públics que puguin impedir amb dol o culpa l'exercici dels drets
reconeguts als ciutadans.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
canviar l'Ordre del conseller d'Educació en relació amb la
capacitació dels docents de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de
les Illes Balears (ESADIB) i del Conservatori Superior de
Música, a fi i efecte de garantir el requisit de coneixement de

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure dins les seves campanyes d'inspecció en
matèria de consumidors la possible discriminació lingüística
per la utilització de la llengua pròpia per part de l'usuari; i, si
n'és el cas, que es tramitin els corresponents procediments
administratius.
Palma, a 27 de juliol de 2021
El portaveu suplent
Josep Melià i Ques

RGE núm. 6766/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes específiques per als guies turístics, davant
la Comissió de Turisme i Treball.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
El sector turístic ha estat el sector més danyat a causa de la
pandèmia i el que més difícilment s’està recuperant. La
temporada turística 2020 va acabar abruptament el mes d’agost
i Balears va acabar l’any amb la major caiguda del PIB i els
més alts nivells d’atur d’Espanya.
Les ajudes a empreses, PIME i autònoms han estat del tot
insuficients, fins i tot inexistents des del principi, i a hores d’ara
tot just es comencen a rebre les primeres ajudes dels 855
milions d’euros. Espanya no va establir ajudes directes per al
sector turístic com sí va fer la immensa majoria dels països
europeus des dels primers moments.
Des del Partit Popular hem efectuat nombroses proposicions
des de l’inici de la pandèmia per tal de destinar fons a ajudes
directes a aquestes empreses, PIME, autònoms i famílies.
El passat mes de juny, la nostra formació va presentar una
iniciativa a la qual demanàvem la modificació del Reial Decret
Llei 5/2021 de 12 de març de mesures extraordinàries de suport
a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la
COVID-19, on es contempla la possibilitat d’ajuts de caràcter
finalista per tal d’eixugar el deute bé a proveïdors o bé al
crèdit, en el sentit que les empreses que hagin patit les
conseqüències de la pandèmia però que estiguin al corrent de
pagament, no quedin excloses de les ajudes; que per tal
d’accedir a les ajudes no sigui requisit imprescindible estar al
corrent de pagament amb l’administració; i que respecte de les
empreses temporals quedi clar el fet de la no-necessitat de
mantenir l'activitat contínua des de juny 2021 a juny 2022.
En el cas concret dels autònoms, tenen grans dificultats per
accedir a aquestes ajudes dels 855 milions, molts dels quals no
es podran recuperar i continuar amb la seva activitat,
incrementant la pèrdua de teixit productiu i llocs de feina, tal
com denunciava el Col·legi de guies turístics als mitjans de
comunicació recentment, donant per finalitzada la temporada
en no poder comptar quasi bé amb cap ajuda dels 855 milions
d’euros, ni comptar amb cap específica pel seu sector.

6442

BOPIB núm. 114 - 26 d'agost de 2021

La temporada turística s’està desenvolupant amb un alt grau
d’incertesa i s’està vivint amb molta preocupació per part dels
empresaris, PIME, autònoms i treballadors del sector, davant
el comportament dels mercats, les altes dades d’incidència
acumulada actuals, la pressió hospitalària i les dificultats per
mantenir les nostre illes com a destinació segura.
Els nostres principals mercats internacionals han qualificat
Espanya i Balears com a destinació de risc o d'alt risc,
provocant cancel·lacions, minva de noves reserves i ha
incrementat la prudència per part dels turistes a l’hora de
contractar segons quins productes turístics, tal com està passant
amb la contractació d’excursions en grup i per tant de guies
turístics i encara que efectivament el Govern ha manifestat la
seva voluntat d’allargar la temporada per tal de poder
compensar aquesta situació, la incertesa continua present.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar de manera urgent d’ajudes directes a fons
perdut per al col·lectiu del guies turístics, amb un procediment
àgil i que respongui a la situació específica que els afecta.
Palma, a 11 d'agost de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu suplent
Antonio Costa i Costa

D)
RGE núm. 6771/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a finançament de RTVE i IB3, 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 comissió.
El novembre de 2018, el Parlament i el Consell de la Unió
Europea van aprovar la revisió de la Directiva de serveis de
comunicació audiovisual i van donar als estats membres dos
anys de termini per transposar-la. Aquest termini va finalitzar
el 19 de setembre de 2020 sense que l’Estat espanyol adoptés
la corresponent legislació bàsica de transposició de la directiva.
Aquest fet ha motivat l’obertura d’un expedient per part de la
CE.
El mes de novembre de 2020, el Govern espanyol va fer
públic i va obrir un període d’al·legacions a l’avantprojecte de
llei general de comunicació, que va finalitzar el 3 de desembre.
El 29 de juny de 2021 es va tornar a sotmetre a consulta
pública un segon text. El període d’al·legacions va finalitzar el
12 de juliol.
El nou text de l’avantprojecte de llei incorpora una
disposició final primera relativa al finançament de RTVE, que
deixa al marge el finançament d’altres serveis públics

audiovisuals, entre ells l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears (IB3).
En concret, L’avantprojecte incorpora com a disposició
final primera una modificació substancial de la Llei de RTVE
per tal que les plataformes de serveis a petició (Netflix, etc.) i
les plataformes d’intercanvi de vídeos (YouTube, etc.) facin
una aportació anual de l’1,5% dels seus ingressos bruts al
finançament de RTVE. Una mesura certament nova i que
representa un nou tribut proposat pel Ministeri d’Hisenda per
finançar RTVE.
Entenem, però, que aquestes plataformes no haurien de
contribuir únicament al finançament de RTVE, sinó que també
haurien de contribuir a finançar els serveis públics audiovisuals
anomenats autonòmics, en el nostre cas IB3.
Cal tenir en compte que, precisament, IB3 és el principal
motor de la indústria audiovisual a les Illes Balears i per tant,
un millor finançament repercutiria en més recursos per a la
producció audiovisual local.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol,
el Congrés dels Diputats i la RTVE a modificar la proposta
legislativa i, independentment de modificar la Llei de RTVE,
a introduir una previsió a l’avantprojecte de llei general que
contemplés el finançament dels serveis públics audiovisuals,
concretament els dits autonòmics, i per tant també IB3,
preveient un fons per a aquestes aportacions de les plataformes
i uns mecanismes per territorialitzar-lo, per exemple, en funció
de la població i de l’audiència dels serveis públics audiovisuals.
Palma, a 11 d'agost de 2021
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

E)
RGE núm. 6772/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a Palau de Marivent, 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 comissió.
Quan l'any 1966 la vídua de Ioannes Saridakis, Annunziata
Marconi, va donar el Palau de Marivent a la Diputació
Provincial de Mallorca, predecessora de l'actual Consell de
Mallorca, ho va fer amb una condició i era que el palau fos un
museu obert i, excepcionalment, pogués ser emprat com a
residència per a caps d'Estat estrangers.
La Diputació Provincial de Mallorca, incomplint l'acord
amb la família Saridakis, va cedir l'ús de la finca i l'habitatge a
la família reial espanyola l'any 1973. La família Saridakis va
denunciar el fet davant els tribunals, que varen sentenciar a
favor i varen establir que s'havien de tornar les obres d'art a la
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família. Això demostra l'incompliment de l'acord per part de la
Diputació Provincial i de la família reial espanyola.
Per això podem dir que la família reial espanyola ocupa de
forma irregular la finca i l'habitatge de Marivent. Així doncs,
a fi de reparar la situació i complir amb la voluntat de la família
Saridakis, seria lògic que la Casa Reial tornàs a les institucions
de les Illes Balears l'ús de tot el Palau de Marivent.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta la família reial
espanyola a tornar l'ús del Palau de Marivent a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Palma, a 11 d'agost de 2021
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

F)
RGE núm. 6794/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a Madrid paradís fiscal, davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
El passat mes de maig l'OCDE -Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic- es va referir a la
comunitat autònoma de Madrid com un "paradís fiscal intern"
dins l'Estat espanyol.
D'altra banda, el finançament efectiu per habitant ajustat a
les competències homogènies de les comunitats autònomes, és
a dir, aquelles que són iguals a tots els governs autonòmics,
col·loquen les ciutadanes i els ciutadans de les Illes Balears en
una clara situació de desavantatge, esdevenint víctimes d'un
espoli fiscal del tot injust.
En aquest sentit, són els ciutadans de les Illes els que han
vist com el seu finançament efectiu, del qual és responsable el
Govern espanyol, ha baixat un 2,1% respecte de l'any anterior,
segons un informe de la Fundación de Estudios de Economía
Aplicada (FEDEA) d'aquest mes d'agost.
El mateix estudi destaca que els ciutadans i les ciutadanes
de les Illes Balears han patit un dels retrocessos més importants
en matèria de finançament efectiu per habitant, posant-se a
l'estela del País Valencià que continua sent el territori pitjor
finançat de l'Estat. Les Illes Canàries, amb un teixit econòmic
i geogràfic similar al nostre, però que gaudeixen d'un règim
fiscal propi, no es troben entre els territoris amb pitjor
finançament, al contrari que les Illes Balears.
Mentre que el Govern central espanyol permet un paradís
fiscal de facto a la mateixa capital no vol sentir a parlar d'una
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hisenda pròpia balear i no té gens de pressa a desplegar el
REIB per dotar les Illes Balears d'un règim econòmic propi per
desenvolupar mesures i beneficis fiscals per als inversors i les
empreses de les Illes. Així es podria compensar un índex de
preus per damunt la mitjana de l'Estat, un preu de l'habitatge
desproporcionat o el condicionant de la insularitat.
D'altra banda, un paradís fiscal es fonamenta en l'actuació
d'un territori amb un règim fiscal especialment favorable als no
residents, per tant, molts ciutadans i empreses es domicilien en
aquest territori amb finalitats econòmiques, és a dir, per pagar
menys impostos, tot i no viure o desenvolupar la seva activitat
econòmica en aquest territori.
El paradís fiscal de facto que ha esdevingut la comunitat
autònoma de Madrid, governada des de fa més de 25 anys pel
Partit Popular, ha provocat una fugida de capitals d'altres
territoris de l'Estat cap a les seves arques, perquè a diferència
d'altres governs autonòmics, no aplica cap tipus impositiu a
l'impost de patrimoni.
Estem davant d'una altra fal·làcia liberal que serveix perquè
els rics paguin menys i la resta de la població pateixi les
conseqüències. Rere els grans titulars dels diaris madrilenys,
controlats per molts dels beneficiaris d'aquesta rebaixa, s'amaga
un sistema molt injust que castiga territoris com les Illes
Balears i els seus habitants, que sí contribueixen al
desenvolupament de l'estat del benestar.
La comunitat autònoma de Madrid abusa d'una posició de
poder dins el mercat, que es fonamenta en el seu pes
demogràfic, la seva condició de capital d'un estat fortament
centralitzat i en una política fiscal fonamentada a tenir cura dels
interessos dels més rics.
D'ençà que la comunitat autònoma de Madrid no grava
l'impost de patrimoni s'han traslladat al seu territori unes 6.000
persones amb rendes superiors a 700.000 euros, mentre que la
resta de comunitats hem vist com una mitjana de 375 persones,
amb patrimonis superiors a aquestes xifres, deixaven de tributar
als nostres territoris.
La gran mentida del Madrid liberal és vendre aquesta evasió
fiscal consentida com a mesura d'impuls econòmic. Les dades
diuen que les grans fortunes que fugen a Madrid tenen una
mitjana d'edat de 65 anys i són rendistes, és a dir, viuen del
cobrament d'interessos i de lloguers que òbviament són a altres
territoris. En resum, hi ha grans fortunes que paguen impostos
a Madrid per pisos que lloguen a Mallorca, Eivissa, Menorca
o Formentera.
En definitiva, els grans patrimonis canvien la seva
residència fiscal a Madrid per no pagar Impost de Patrimoni.
Per acabar-ho d'adobar la gran majoria de vegades aquest canvi
de domicili és una gran mentida perquè aquestes persones
continuen vivint a les nostres illes.
El govern de la comunitat autònoma de Madrid per una part
concentra bona part del pes econòmic del país només pel fet de
ser la capital d'un estat fortament centralitzat, i d'altra banda
espolia els ingressos d'altres territoris com el nostre amb
pràctiques pròpies d'un paradís fiscal. En aquest sentit és del tot
lògic que des dels territoris que patim aquest abús s'exigeixin
mesures que redistribueixin la riquesa de manera més justa.
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El passat mes de maig els ciutadans i les ciutadanes
madrilenyes van escollir democràticament que la seva
comunitat autònoma sigui el territori que té el menor
percentatge d'educació pública de l'Estat, el percentatge més
gran de ciutadans a la sanitat privada i la comunitat autònoma
que menys inverteix a la sanitat pública.
El Partit Popular primer en solitari, després amb Ciudadanos i
ara amb VOX, ha expulsat els seus ciutadans dels serveis
públics, perquè entrin en un model de sanitat i educació privada
o concertada on no val la pena pagar impostos per un estat del
benestar que tanmateix bona part dels seus ciutadans ja no
utilitzen. Una societat creada a la imatge del model liberal de
qui se salvi qui pugui.
Els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears no ens
podem responsabilitzar ni pagar les conseqüències de les
eleccions dels ciutadans d'altres territoris. Si el model de
govern de la comunitat autònoma de Madrid és l'abandonament
d'aquell qui no pot pagar-se una educació o una sanitat dignes,
serveis públics que aquí són considerats universals, hauran de
ser els mateixos governants d'aquesta comunitat autònoma que
cerquin formes de finançament lleials i justes que no ataquin les
ciutadanes i els ciutadans de les Illes Balears.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a permetre
el desenvolupament d'un model d'estat federal on cada territori
o comunitat pugui disposar d'una hisenda pròpia per així
recaptar els tributs de forma directa, exercint un control més
just, proper i efectiu dels doblers públics.
2. Mentre no es desenvolupi aquest model d'hisendes pròpies,
el Parlament de les Illes Balears insta el govern a augmentar el
control i les inspeccions fiscals per detectar el frau en el canvi
de residència de les grans fortunes, amb la finalitat d'evadir les
seves obligacions fiscals al nostre territori.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
desplegar de manera urgent i immediata el REIB perquè
proporcioni més recursos a les Illes Balears i compensar els
desavantatges competitius de la insularitat tal com ja succeeix
a les Illes Canàries.
Palma, a 14 d'agost de 2021
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

G)
RGE núm. 6802/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a secrets oficials, 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 comissió.

Quaranta anys després de l'intent de cop d'Estat del 23 de
febrer de 1981 existeix una versió oficial que durant dècades ha
estat validada tant pels mitjans de comunicació com per gran
part dels partits subjectes al pacte constitucional de 1978. A
més, el judici que va condemnar els participants en la trama
colpista es va encarregar d'afirmar que un grup de militars
ultraconservadors van decidir organitzar un cop per instaurar
un govern presidit pel General Armada.
No obstant això, durant els darrers anys s'ha anat coneixent
a través d'informacions periodístiques, la feina d'historiadors o
fins i tot la publicació de les memòries d'algun dels participants
en aquesta trama, noves dades que posen en dubte la versió
oficial.
Quatre dècades després ja no hi ha cap justificació per no
conèixer amb detall cada document, cada enregistrament, cada
informació significativa que obri en poder de l'Estat espanyol
i que aporti llum als veritables esdeveniments que envolten el
cop d'estat del 23F.
Aquesta necessitat es reforça davant l'acció de la Llei de
secrets oficials de 5 d'abril de 1968, reformada per la Llei de 7
d'octubre de 1978, una legislació franquista generadora
d'opacitat, indefensió i, sobretot, desmemòria, que de manera
inexplicable no ha estat encara adaptada a la realitat
democràtica actual.
És més, resulta vergonyós conèixer a través de països
estrangers i els seus serveis d'intel·ligència fets transcendents
que ara per ara encara són secrets a l'Estat espanyol. De la
mateixa manera, és un deure democràtic conèixer millor el
terrorisme d'estat dels GAL o l'abandonament del Sàhara
Occidental.
Amb aquesta finalitat, el passat mes de juny, el Congrés
dels Diputats va aprovar una proposició per fer modificar la
Llei de secrets oficials i fer públiques aquestes informacions.
No obstant això, diferents informacions periodístiques han
alertat durant els darrers dies els plans del Govern espanyol de
no desclassificar els documents relacionats amb el 23-F i els
GAL.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol a fer els canvis legislatius necessaris per desclassificar
i donar a conèixer tots els documents escrits, sonors o de vídeo
que permetin conèixer amb exactitud els fets vinculats al cop
d'estat del 23F i la trama dels GAL.
Palma, a 19 d'agost de 2021
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort
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H)
RGE núm. 6803/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a Afganistan, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Urgència motivada per
la crisi actual al país.
Després de vint anys d'ocupació a l'Afganistan, la retirada
de les tropes de la coalició liderada pels EUA ha provocat el
retorn dels talibans al poder. Segons les primeres estimacions,
s'espera que més 800.000 persones intentin fugir del país i, per
tant, caldrà fer front a un dels majors moviments migratoris
dels darrers anys.
Aquesta situació requereix la participació activa i
coordinada dels poders públics, les institucions, els agents
socials i la ciutadania per garantir i protegir els drets de les
persones desplaçades, així com adoptar les mesures necessàries
a mitjà i llarg termini perquè aquestes puguin viure amb
seguretat i dignitat.
La gravetat i la magnitud de la situació, però, fa necessària
la unitat i també la solidaritat dels països europeus en l'adopció
d'una estratègia comuna d'ajuda als refugiats. De fet, cal
mobilitzar totes aquelles agències europees d'asil, immigració
i protecció civil que poden contribuir a la implantació d'un
sistema d'acolliment eficient.
De la mateixa manera i davant una situació com aquesta, cal
combatre, amb més intensitat si cal, les xarxes de tràfic d'éssers
humans, principals beneficiàries d'aquesta mena de situacions,
mitjançant la cooperació internacional i amb l'objectiu principal
de la protecció de les víctimes.
Una vegada més, les Illes Balears ha de ser referent
internacional de solidaritat. De moment, el Govern ja s'ha ofert
per acollir dones i nines refugiades de l'Afganistan, les
principals damnificades i víctimes de l'opressió talibà.
L'oferiment, però, no podrà ser efectiu sense la participació
directa i activa del Govern espanyol.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol i
les autoritats europees a eliminar l'exigència de visat per a les
dones afganeses que arribin a Europa.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol i
les autoritats europees a paralitzar les deportacions dels
ciutadans i les ciutadanes d'origen afganès.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
realitzar les gestions necessàries davant la UE per mantenir
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vigent l'acord amb Turquia per evitar que el govern d'Ankara
continuï deportant afganesos.
4. El Parlament de les Illes Balears condemna tota violació de
la Convenció de Ginebra de 1951 i les successives normatives
nacionals i europees.
5. El Parlament de les Illes Balears defensarà sempre fins a les
últimes conseqüències la protecció del dret a la vida i a la
llibertat de tot ésser humà, per la qual cosa crida a la
participació activa de la comunitat autònoma i els seus agents
socials, polítics i econòmics en la resolució d'aquesta crisi de
refugiats.
Palma, a 18 d'agost de 2021
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

I)
RGE núm. 6811/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a ajudes
econòmiques i fons COVID simplificats, més efectius per
abastar el màxim d'empresaris i autònoms, davant la
Comissió d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
Al llarg dels molts de mesos que duim de pandèmia per la
COVID-19 i de totes les seves implicacions econòmiques i
empresarials, els diferents poders públics han anat posant en
marxa mecanismes de característiques diverses per donar
suport a les empreses i als autònoms que han vist com la seva
activitat bé era directament tancada o bé patia una caiguda de
negoci d'important volum.
En aquest sentit, un dels mecanismes que més ha destacat
darrerament és el previst al Reial Decret Llei 5/2021, de 12 de
març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència
empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. A
través d'aquesta eina, en un primer moment, es va dir que
havien d'arribar a les Illes Balears 1.000 milions d'euros en
ajudes directes a fons perdut, xifra que tot d'una es va reduir a
856 milions d'euros. També aquesta eina tenia la pretensió de
donar suport al màxim d'empreses i autònoms, la realitat, però,
és que d'uns 140.000 empresaris i autònoms de Balears s'han
presentat unes 12.500 sol·licituds, és a dir, estam parlant que el
gran instrument d'ajuda que fins ara s'ha posat en marxa només
donarà suport a un 10% del teixit productiu aproximadament.
Si no s'han presentat més sol·licituds no és per manca de
necessitat, no és perquè moltes empreses i autònoms no
sol·licitants no necessitin urgentment suport, el motiu de la nopresentació més general és l'excés de requisits i condicions de
la convocatòria. Requisits i condicions com haver presentat un
impost de societats de l'exercici 2019 amb beneficis o com
estar al corrent de pagament de la seguretat social i de les
obligacions tributàries. Requisits i condicionants que el Govern
balear tenia capacitat de suavitzar o eliminar per aconseguir
que les ajudes arribassin a més persones i, sobretot, arribassin
d'una forma més general i equitativa.
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Una de les lliçons de la crisi de la COVID-19 és que anem
aprenent dels errors i de les improvisacions i que de cara al
futur si hi ha noves línies d'ajudes, si hi ha romanents d'ajudes
que no han estat adjudicades o si hi ha qualsevol mecanisme
que es pugui acabant monitoritzant com per exemple podria ser
el cas dels fons europeus, aquest suport arribi al màxim
d'empreses i autònoms i, per damunt de tot, arribi als que
presenten una situació financera i econòmica més vulnerable.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Balears que les línies d'ajudes que pugui treure o en què pugui
participar siguin el més simples possibles i exigeixin les manco
condicions possibles perquè el màxim d'empresaris i autònoms
s'hi puguin acollir, així aquest esforç sigui el més eficient i
equitatiu possible.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Balears, en la mesura que això sigui factible, a revisar l'ajuda
prevista al Reial Decret Llei 5/2021 a fi i efecte que el
romanent no adjudicat sigui objecte d'una nova convocatòria en
què s'eliminin requisits com haver presentat una declaració
d'imposts de societats el 2019 amb beneficis o haver d'estar al
corrent de pagament de seguretat social i obligacions
tributàries.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 6660/21, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
d'Educació i Formació Professional, davant el Ple de la
cambra, sobre la planificació de l'inici del curs 2021-2022.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'agost de 2021, conformement amb els articles 193, 106 i
107 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent davant el Ple
del conseller d'Educació i Formació Professional, per tal
d'informar sobre el tema indicat, i acorda de preveure'n la
inclusió en un ordre del dia del Ple del Parlament.
Palma, a 25 d'agost de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 6775/21, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Salut i Consum sobre la situació de saturació
i manca de personal sanitari a l'Hospital Son Espases i
altres centres sanitaris de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia25 d'agost de 2021, conformement amb els articles 192.1,
106 i 107 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent de la
consellera de Salut i Consum davant la Comissió de Salut, per
tal d'informar sobre el tema indicat.

Palma, a 23 d'agost de 2021
El portaveu suplent
Josep Melià i Ques

Palma, a 25 d'agost de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 6641/21 (rectificat amb l'escrit RGE núm.
6870/21), del Grup Parlamentari Popular, relatiu a
solAlicitud de compareixença de la consellera d'Afers Socials
i Esports per tal de valorar l'informe de l'Oficina Balear de
la Infància i l'Adolescència -OBIA- corresponent a l'any
2020.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia25 d'agost de 2021, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la compareixença de la consellera d'Afers Socials
i Esports, per tal de valorar l'informe indicat.
Palma, a 25 d'agost de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)
RGE núm. 6793/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença de la
presidenta del Govern davant el Ple, sobre les gestions que
realitza amb el Govern de la nació davant l'arribada
massiva d'immigrants il·legals.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia25 d'agost de 2021, conformement amb l'article 193 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
sol·licita que la Mesa i/o la Junta de Portaveus acordin la
compareixença esmentada a l'enunciat, davant el Ple de la
cambra, i acorda de sotmetre-la a la consideració de la Junta de
Portaveus.
La Junta de Portaveus en sessió del mateix dia n'adopta
acord negatiu, per la qual cosa l'escrit esmentat queda sense
efecte.
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Palma, a 25 d'agost de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
E)
RGE núm. 6810/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori
sobre la gestió duta a terme per la seva conselleria a l'illa de
Cabrera.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia25 d'agost de 2021, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial acordi la compareixença del conseller de Medi
Ambient i Territori, per tal d'informar sobre el tema indicat.
Palma, a 25 d'agost de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

comissió declari, si escau, l'exempció dels límits establerts a
l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per a la
imputació a exercicis futurs de les despeses pluriennals de tres
expedients de contractació del Servei de Salut de les Illes
Balears.
Igualment, la Mesa acorda d'habilitar el dia indicat en el
paràgraf anterior perquè es pugui procedir a aquesta tramitació.
Palma, a 25 d'agost de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Sol·licitud de convocatòria de la Diputació Permanent
en relació amb la sol·licitud de sessió extraordinària de la
Comissió de Salut per tal de substanciar la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 6775/21 (RGE núm. 6777/21).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'agost de 2021, conformement amb l’establert als articles
71 i 103.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 6777/21, presentat per 12 diputats i diputades adscrits al
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la
convocatòria d'una Diputació Permanent amb l'ordre del dia
següent:
Punt únic. Sol·licitud de sessió extraordinària per tal de
substanciar la sol·licitud de compareixença RGE núm.
6775/21.

A)
Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm.
17829/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia25 d'agost de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
6656/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i accepta la
retirada de la sol·licitud de compareixença esmentada, del
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball sobre el mal
funcionament de les oficines del SEPE a les Illes Balears i les
actuacions que pensa dur a terme el Govern per tal d'agilitar-lo.
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Així mateix, la Mesa acorda d'excepcionar l'aplicació de
l'article 72.1 del Reglament del Parlament de les Illes Balears
i d'informar la Junta de Portaveus de la convocatòria de la
Diputació Permanent que n'ha de resoldre.
Palma, a 25 d'agost de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 25 d'agost de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)

Ordre de Publicació
B)
Sol·licitud de sessions extraordinàries de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts per tal de declarar l'exempció de
despeses pluriennals de tres expedients de contractació del
Servei de Salut de les Illes Balears (RGE núm. 6746/21).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'agost de 2021, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
pel Govern de les Illes Balears, i, conformement amb l'establert
als articles 71.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, acorda de convocar sessió
extraordinària de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts dia 27
d'agost de 2021 a les 10.00 hores, per tal que l'esmentada

Convocatòria de la Diputació Permanent en relació amb
la sol·licitud de sessió extraordinària de la Comissió de
Salut per tal de substanciar la sol·licitud de compareixença
RGE núm. 6775/21 i excepció de l'aplicació de l'article 72.1
del Reglament de la cambra.
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 25 d'agost de 2021, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambraque es convocarà oportunament la sessió de la Diputació
Permanent que ha de resoldre la sol·licitud d'una sessió
extraordinària de la Comissió de Salut amb l'ordre del dia
següent:
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Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració d'una sessió
extraordinària de la Comissió de Salut per tal de substanciar
la sol·licitud de compareixença RGE núm. 6775/21.
Així mateix, la Junta de Portaveus acorda, per assentiment,
d'excepcionar l'aplicació de l'article 72.1 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 25 d'agost de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Canvi de portaveus del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears (RGE núm. 6809/21).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'agost de 2021, conformement amb l'article 26 del
Reglament de la cambra, acorda d'admetre a tràmit l'escrit
indicat i de donar-se per assabentada de les designacions
següents per part del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears:
• Josep Melià i Ques, portaveu titular
• Maria Antònia Sureda i Martí, persona que eventualment el
pot substituir.
Palma, a 25 d'agost de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Canvi de membre suplent a la Diputació Permanent per
part del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears (RGE núm. 6889/21).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'agost de 2021, atès l'escrit indicat, es dóna per assabentada
que la diputada Maria Antònia Sureda i Martí substitueix el
diputat Josep Melià i Ques com a membre suplent de la
Diputació Permanent per part del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears.
Palma, a 25 d'agost de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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