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AZ) RGE núm. 6957/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a població total vacunada (pauta
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major de 12 anys vacunada (pauta completa) dia 18 d'agost a les 0.00 hores a Mallorca.
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BO) RGE núm. 6972/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de la població
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major de 12 anys vacunada (pauta completa) dia 18 d'agost a les 0.00 hores a les Illes Balears.
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BT) RGE núm. 6977/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de la població
major de 12 anys vacunada (pauta completa) dia 19 d'agost a les 0.00 hores a les Illes Balears.
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BU) RGE núm. 6978/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de la població
major de 12 anys vacunada (pauta completa) dia 20 d'agost a les 0.00 hores a les Illes Balears.
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BV) RGE núm. 6979/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de la població
major de 12 anys vacunada (pauta completa) dia 19 d'agost a les 0.00 hores a Eivissa.
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BW) RGE núm. 6980/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de la població
major de 12 anys vacunada (pauta completa) dia 19 d'agost a les 0.00 hores a Formentera.
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BX) RGE núm. 6981/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de la població
major de 12 anys vacunada (pauta completa) dia 19 d'agost a les 0.00 hores a Mallorca.
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BY) RGE núm. 6982/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de la població
major de 12 anys vacunada (pauta completa) dia 19 d'agost a les 0.00 hores a Menorca.
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BZ) RGE núm. 6983/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de la població
major de 12 anys vacunada (pauta completa) dia 20 d'agost a les 0.00 hores a Eivissa.
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CA) RGE núm. 6984/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de la població
major de 12 anys vacunada (pauta completa) dia 20 d'agost a les 0.00 hores a Formentera.
6489
CB) RGE núm. 6985/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de la població
major de 12 anys vacunada (pauta completa) dia 20 d'agost a les 0.00 hores a Mallorca.
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CC) RGE núm. 6986/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de la població
major de 12 anys vacunada (pauta completa) dia 20 d'agost a les 0.00 hores a Menorca.
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CD) RGE núm. 7004/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a punts de
recàrrega de vehicles elèctrics instal·lats a dia 25 d'agost de 2021.
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CE) RGE núm. 7005/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons (aules
modulars) a centres educatius d'Eivissa.
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CF) RGE núm. 7006/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons (aules
modulars) a centres educatius de Formentera.
6489
CG) RGE núm. 7007/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons (aules
modulars) a centres educatius de Mallorca.
6490
CH) RGE núm. 7008/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons (aules
modulars) a centres educatius de Menorca.
6490
CI) RGE núm. 7009/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
vacunació del personal docent i no docent a cadascun dels centres educatius d'Eivissa a dia 25 d'agost de 2021.
6490
CJ) RGE núm. 7010/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
vacunació del personal docent i no docent a cadascun dels centres educatius de Formentera a dia 25 d'agost de 2021.
6490
CK) RGE núm. 7011/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
vacunació del personal docent i no docent a cadascun dels centres educatius de Mallorca a dia 25 d'agost de 2021.
6490
CL) RGE núm. 7012/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
vacunació del personal docent i no docent a cadascun dels centres educatius de Menorca a dia 25 d'agost de 2021.
6490
CM) RGE núm. 7015/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incidència de
la COVID-19 a les residències de gent gran de les Illes Balears.
6491
CN) RGE núm. 7016/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incidència de
la COVID-19 als centres i a les residències de persones en situació de discapacitat de les Illes Balears.
6491
CO) RGE núm. 7021/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a condicions de
feina de les cambreres de pis.
6491
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CP) RGE núm. 7022/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estudis serològics
als professionals sanitaris i sociosanitaris.
6491

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 6925/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El PiProposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a situació de les dones i les nines a Afganistan (procediment d'urgència).
6492

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 6991/21, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a IPCC i infraestructures de transport, davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació.
6493
B) RGE núm. 7014/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a restabliment immediat del servei mèdic
a la Unitat Bàsica de Salut de la Colònia de Sant Pere, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
6495
C) RGE núm. 7017/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a protocols TCA, davant
la Comissió de Salut.
6496
D) RGE núm. 7023/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a allargar la temporada de 2021 i avançar la de 2022, davant la
Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
6497
E) RGE núm. 7024/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc de la Conselleria d'Agricultura per al sector ramader
de Balears, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència).
6498

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 7026/21, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller d'Educació i
Formació Professional sobre la planificació de l'inici de curs 2021-2022.
6499

3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 6660/21.

6499

4. INFORMACIONS
A) Canvi de portaveu titular del Grup Parlamentari Popular.

6499

B) Renúncia al càrrec de diputat del Sr. Gabriel Company i Bauzá.

6499

C) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament de la Sra. Lourdes Rado i Bestard per cobrir de forma interina una plaça
d’assessor facultatiu especialitat en informació i comunicació del Parlament de les Illes Balears, per ocupar el lloc de treball de cap de
servei de Comunicació i Divulgació Institucional.
6500
D) Constitució de la Comissió d'Accés i Avaluació Documental del Parlament de les Illes Balear (CAAP).

6500
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Assumeix el Govern de les Illes Balears que la manca
d'aquests informes impedeix la posada en marxa de la planta
fotovoltaica a l’Aeroport de Menorca?

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Palma, a 23 d'agost de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 1 de setembre de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 1 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 6828/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
entrada en funcionament de la planta fotovoltaica
instal·lada a l'Aeroport de Menorca (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.
En resposta a les preguntes dels senadors Cristóbal Marqués
Palliser, José Vicente Marí Bosó i Maria Salom Coll relatives
a l’entrada en funcionament de la planta fotovoltaica instal·lada
a l’Aeroport de Menorca, el Govern central respon que “s'està
a l'espera dels permisos sol·licitats al Departament Tècnic de
Coordinació de la Direcció General de Recursos Hídrics del
Govern de les Illes Balears i a la Conselleria d'Indústria".
Comparteix el Govern de les Illes Balears el contingut
d’aquesta resposta del Govern central sobre el retard en la
posada en marxa de la planta fotovoltaica a l’Aeroport de
Menorca?
Palma, a 23 d'agost de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

B)
RGE núm. 6829/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
entrada en funcionament de la planta fotovoltaica
instal·lada a l'Aeroport de Menorca (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En resposta a les preguntes dels senadors Cristóbal Marqués
Palliser, José Vicente Marí Bosó i Maria Salom Coll relatives
a l’entrada en funcionament de la planta fotovoltaica instal·lada
a l’Aeroport de Menorca, el Govern central respon que “s'està
a l'espera dels permisos sol·licitats al Departament Tècnic de
Coordinació de la Direcció General de Recursos hídrics del
Govern de les Illes Balears i a la Conselleria d'Indústria".
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C)
RGE núm. 6830/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
entrada en funcionament de la planta fotovoltaica
instal·lada a l'Aeroport de Menorca (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.
En resposta a les preguntes dels senadors Cristóbal Marqués
Palliser, José Vicente Marí Bosó i Maria Salom Coll relatives
a l’entrada en funcionament de la planta fotovoltaica instal·lada
a l’Aeroport de Menorca, el Govern central respon que “s'està
a l'espera dels permisos sol·licitats al Departament Tècnic de
Coordinació de la Direcció General de Recursos Hídrics del
Govern de les Illes Balears i a la Conselleria d'Indústria".
Quins són els motius del retard en la redacció dels informes
de la Direcció General de Recursos Hídrics i la Conselleria
d'Indústria per a l'entrada en servei de la planta fotovoltaica a
l’Aeroport de Menorca?
Palma, a 23 d'agost de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

D)
RGE núm. 6831/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
entrada en funcionament de la planta fotovoltaica
instal·lada a l'Aeroport de Menorca (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.
En resposta a les preguntes dels senadors Cristóbal Marqués
Palliser, José Vicente Marí Bosó i Maria Salom Coll relatives
a l’entrada en funcionament de la planta fotovoltaica instal·lada
a l’Aeroport de Menorca, el Govern central respon que “s'està
a l'espera dels permisos sol·licitats al Departament Tècnic de
Coordinació de la Direcció General de Recursos Hídrics del
Govern de les Illes Balears i a la Conselleria d'Indústria".
Quan redactarà i emetrà el Govern de les Illes Balears
aquests informes?
Palma, a 23 d'agost de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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E)
RGE núm. 6832/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repartiment del patrimoni de les extingides cambres
agràries entre les organitzacions professionals agràries de
les Illes Balears (1).

entre les organitzacions professionals agràries de les Illes
Balears.
Quina ha estat la distribució del patrimoni de les extingides
cambres agràries entre les organitzacions professionals
agràries?

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.
La Conselleria d'Agricultura ha anunciat un acord per al
repartiment del patrimoni de les extingides cambres agràries
entre les organitzacions professionals agràries de les Illes
Balears.
En què ha consistit aquest acord?
Palma, a 23 d'agost de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

F)
RGE núm. 6833/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repartiment del patrimoni de les extingides cambres
agràries entre les organitzacions professionals agràries de
les Illes Balears (2).

Palma, a 23 d'agost de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

H)
RGE núm. 6835/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repartiment del patrimoni de les extingides cambres
agràries entre les organitzacions professionals agràries de
les Illes Balears (4).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La Conselleria d'Agricultura ha anunciat un acord per al
repartiment del patrimoni de les extingides cambres agràries
entre les organitzacions professionals agràries de les Illes
Balears.
Quines finques s'han repartit, a qui s'han assignat i quines
quantitats s'han pagat?

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.
La Conselleria d'Agricultura ha anunciat un acord per al
repartiment del patrimoni de les extingides cambres agràries
entre les organitzacions professionals agràries de les Illes
Balears.
Quan s'ha executat i dut a terme aquest repartiment del
patrimoni i pagament de les quantitats?
Palma, a 23 d'agost de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

G)
RGE núm. 6834/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repartiment del patrimoni de les extingides cambres
agràries entre les organitzacions professionals agràries de
les Illes Balears (3).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La Conselleria d'Agricultura ha anunciat un acord per al
repartiment del patrimoni de les extingides cambres agràries

Palma, a 23 d'agost de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

I)
RGE núm. 6836/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repartiment del patrimoni de les extingides cambres
agràries entre les organitzacions professionals agràries de
les Illes Balears (5).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La Conselleria d'Agricultura ha anunciat un acord per al
repartiment del patrimoni de les extingides cambres agràries
entre les organitzacions professionals agràries de les Illes
Balears.
Què ha rebut cada organització professional agrària de
Balears del patrimoni de les extingides cambres agràries?
Palma, a 23 d'agost de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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J)

L)

RGE núm. 6837/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
atenció presencial a Ciutadella dels serveis d'atenció social
que depenen i gestiona el Govern de les Illes Balears (1).

RGE núm. 6839/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
atenció presencial a Ciutadella dels serveis d'atenció social
que depenen i gestiona el Govern de les Illes Balears (3).

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

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.

La Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears aprovà, per assentiment, el 25
de març de 2021, la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Popular relativa a recuperar l’atenció presencial
a Ciutadella dels serveis d’atenció social que depenen i
gestiona el Govern de les Illes Balears.

La Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears aprovà, per assentiment, el 25
de març de 2021, la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Popular relativa a recuperar l’atenció presencial
a Ciutadella dels serveis d’atenció social que depenen i
gestiona el Govern de les Illes Balears.

Ha donat el Govern de les Illes Balears resposta a l’acord
que, per unanimitat, aprovà el 17 de desembre de 2020 el Ple
de l’Ajuntament de Ciutadella per restablir i recuperar l’atenció
presencial en aquest municipi dels serveis d’atenció social que
depenen de la comunitat autònoma, concretament l’IBAVI, la
Fundació Balear d’Atenció a la Dependència i la resta de
prestacions gestionades per l’Oficina de Menorca de la
Conselleria d’Afers Socials i Esports?

Ha gestionat el Govern de les Illes Balears amb
l'Ajuntament de Ciutadella un acord per a l'ús dels espais
municipals on dur a terme l'atenció presencial dels serveis
d'atenció als ciutadans que depenen de la comunitat autònoma,
tal com aprovà la Comissió d'Assumptes Socials el 25 de març
de 2021?
Palma, a 23 d'agost de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 23 d'agost de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
M)
K)
RGE núm. 6838/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
atenció presencial a Ciutadella dels serveis d'atenció social
que depenen i gestiona el Govern de les Illes Balears (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears aprovà, per assentiment, el 25
de març de 2021, la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Popular relativa a recuperar l’atenció presencial
a Ciutadella dels serveis d’atenció social que depenen i
gestiona el Govern de les Illes Balears.
Ha redactat el Govern de les Illes Balears la valoració i
l'anàlisi dels serveis que gestiona a Menorca per millorar-ne i
agilitar-ne l'execució i l'eficàcia, tal com aprovà la Comissió
d'Assumptes Socials el 25 de març de 2021?
Palma, a 23 d'agost de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

RGE núm. 6840/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
atenció presencial a Ciutadella dels serveis d'atenció social
que depenen i gestiona el Govern de les Illes Balears (4).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears aprovà, per assentiment, el 25
de març de 2021, la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Popular relativa a recuperar l’atenció presencial
a Ciutadella dels serveis d’atenció social que depenen i
gestiona el Govern de les Illes Balears.
Ha donat a conèixer el Govern de les Illes Balears els dies
i els horaris d'atenció al públic, així com el lloc on es durà a
terme, per evitar desplaçaments i agilitar-ne la gestió, tal com
aprovà la Comissió d'Assumptes Socials el 25 de març de
2021?
Palma, a 23 d'agost de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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N)

Palma, a 23 d'agost de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

RGE núm. 6841/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fraccionament a 15 anys del deute d'1,2 milions d'euros que
té contret PIMEIB amb el Govern de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 6848/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motivació de la
proposta de fraccionar i condonar part del deute de
PIMEIB amb el Govern.

Quins són els motrius del fraccionament a 15 anys del deute
d'1,2 milions d'euros que té contret PIMEIB amb el Govern de
les Illes Balears i que se li reclama mitjançant el SOIB?

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 quina raó PIMEIB ha de tornar aquests doblers?
Palma, a 23 d'agost de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

Per quin motiu el Govern de les Illes Balears ha proposat
fraccionar el deute contret per part de la patronal de la petita i
mitjana empresa de les Balears (PIMEIB) amb el Govern, que
ascendeix a 1,2 milions d'euros, i condonar part d'aquest deute
(concretament els interessos i recàrrecs acumulats per
l'impagament d'aquest deute, 288.609 euros?

O)
Palma, a 23 d'agost de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

RGE núm. 6843/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consideracions del Consell Consultiu en relació amb el
deute d'1,2 milions d'euros que té contret PIMEIB amb el
Govern de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com valora el conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball les consideracions de "reprovable" i "sobrepassa els
límits de la legalitat" que, segons els mitjans de comunicació,
figuren en els dictàmens emesos pel Consell Consultiu en
relació amb el tracte que ha rebut PIMEIB pel que fa al deute
d'1,2 milions d'euros contret amb el Govern?
Palma, a 23 d'agost de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

P)

RGE núm. 6849/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració del
Govern del dictamen emès pel Consell Consultiu respecte
de la proposta de fraccionar i condonar part del deute de
PIMEIB amb el Govern.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com valora el Govern de les Illes Balears el dictamen emès
pel Consell Consultiu de les Illes Balears respecte de la
proposta de fraccionat el deute contret per part de la patronal
de la petita i mitjana empresa de les Balears (PIMEIB) amb el
Govern, que ascendeix a 1,2 milions d'euros, i condonar part
d'aquest deute (concretament els interessos i recàrrecs
acumulats per l'impagament d'aquest deute, 288.609 euros?

RGE núm. 6845/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
condonació de 288.609 euros d'interessos de demora a
PIMEIB.
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 el conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball que condonar 288.609 euros d'interessos de demora "no
suposa un sacrifici desproporcionat per a les arques
públiques"?

Palma, a 23 d'agost de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

S)
RGE núm. 6850/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a destinació de l'1,2
milions d'euros que van ser concedits a PIMEIB per a la
realització d'uns cursos de formació que no es van arribar
a celebrar.
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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V)
Ha rebut alguna explicació el Govern de les Illes Balears
respecte a quines activitats s'ha dedicat l'1,2 milions d'euros
per part del SOIB per a la realització d'uns cursos de formació
que no es van arribar a celebrar?
Palma, a 23 d'agost de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

T)
RGE núm. 6873/21, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a control del compliment de la
distància reglamentària entre les embarcacions i el servei
d'abalisament i les boies de fondeig instal·lades.
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.
Es fan vigilàncies des de la conselleria de les embarcacions
que no compleixen la distància reglamentària amb el servei
d'abalisament i les boies de fondeig instal·lades?

RGE núm. 6927/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població total que havia rebut la primera dosi de la
vacuna dia 20 d'agost a les 0.00 hores a 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 percentatge de la població total havia rebut la primera
dosi de la vacuna contra la COVID dia 20 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Eivissa?
Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

W)
RGE núm. 6928/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població total que havia rebut la primera dosi de la
vacuna dia 20 d'agost a les 0.00 hores a Formentera.

En cas afirmatiu, cada quant es fan aquestes vigilàncies?
(Demanem la relació de sortides per mar que es fan a les
diferents zones 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.

Quantes denúncies hi ha en total? Quantes fetes pels agents
de la conselleria i quantes fetes pels ciutadans? S'han multat?
Amb quines quantitats?

Quin percentatge de la població total havia rebut la primera
dosi de la vacuna contra la COVID dia 20 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Formentera?
Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 23 d'agost de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

U)

X)

RGE núm. 6924/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
morts a causa de la COVID-19 a les Illes Balears des del
25/03/21 al 24/08/21.

RGE núm. 6929/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població total que havia rebut la primera dosi de la
vacuna dia 20 d'agost a les 0.00 hores a Mallorca.

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

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.

Sol·licitam informació del nombre de morts per edat a
causa de la COVID-19 des del 25 de març de 2021 al 24
d'agost de 2021.

Quin percentatge de la població total havia rebut la primera
dosi de la vacuna contra la COVID dia 20 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Mallorca?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa
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Y)
RGE núm. 6930/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població total que havia rebut la primera dosi de la
vacuna dia 20 d'agost a les 0.00 hores a Menorca.

AB)
RGE núm. 6933/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població total que havia rebut la primera dosi de la
vacuna dia 19 d'agost a les 0.00 hores a Mallorca.

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

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 percentatge de la població total havia rebut la primera
dosi de la vacuna contra la COVID dia 20 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Menorca?

Quin percentatge de la població total havia rebut la primera
dosi de la vacuna contra la COVID dia 19 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Mallorca?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Z)

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

RGE núm. 6931/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població total que havia rebut la primera dosi de la
vacuna dia 19 d'agost a les 0.00 hores a Eivissa.

AC)
RGE núm. 6934/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població total que havia rebut la primera dosi de la
vacuna dia 19 d'agost a les 0.00 hores 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.

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 percentatge de la població total havia rebut la primera
dosi de la vacuna contra la COVID dia 19 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Eivissa?

Quin percentatge de la població total havia rebut la primera
dosi de la vacuna contra la COVID dia 19 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Menorca?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

AA)
RGE núm. 6932/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població total que havia rebut la primera dosi de la
vacuna dia 19 d'agost a les 0.00 hores a Formentera.

AD)
RGE núm. 6935/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població total que havia rebut la primera dosi de la
vacuna dia 18 d'agost a les 0.00 hores a Eivissa.

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

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

Quin percentatge de la població total havia rebut la primera
dosi de la vacuna contra la COVID dia 19 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Formentera?

Quin percentatge de la població total havia rebut la primera
dosi de la vacuna contra la COVID dia 18 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Eivissa?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa
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AE)
RGE núm. 6936/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població total que havia rebut la primera dosi de la
vacuna dia 18 d'agost a les 0.00 hores a Formentera.

AH)
RGE núm. 6939/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població major
de 12 anys que ha rebut la primera dosi de la vacuna dia 18
d'agost a Eivissa.

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

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

Quin percentatge de la població total havia rebut la primera
dosi de la vacuna contra la COVID dia 18 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Formentera?

Quin percentatge de la població major de 12 anys havia
rebut la primera dosi de la vacuna contra la COVID dia 18
d'agost de 2021 a les 0.00 hores a Eivissa?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

AF)
RGE núm. 6937/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població total que havia rebut la primera dosi de la
vacuna dia 18 d'agost a les 0.00 hores a Mallorca.

AI)

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

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

Quin percentatge de la població total havia rebut la primera
dosi de la vacuna contra la COVID dia 18 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Mallorca?

Quin percentatge de la població major de 12 anys havia
rebut la primera dosi de la vacuna contra la COVID dia 18
d'agost de 2021 a les 0.00 hores a Formentera?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

RGE núm. 6940/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població major
de 12 anys que ha rebut la primera dosi de la vacuna dia 18
d'agost a Formentera.

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

AG)
RGE núm. 6938/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població total que havia rebut la primera dosi de la
vacuna dia 18 d'agost a les 0.00 hores a Menorca.

AJ)
RGE núm. 6941/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població major
de 12 anys que ha rebut la primera dosi de la vacuna dia 18
d'agost a Mallorca.

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

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 percentatge de la població total havia rebut la primera
dosi de la vacuna contra la COVID dia 18 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Menorca?

Quin percentatge de la població major de 12 anys havia
rebut la primera dosi de la vacuna contra la COVID dia 18
d'agost de 2021 a les 0.00 hores a Mallorca?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa
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AK)
RGE núm. 6942/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població major
de 12 anys que ha rebut la primera dosi de la vacuna dia 18
d'agost a Menorca.

AN)
RGE núm. 6945/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població total
que ha rebut la primera dosi de la vacuna dia 20 d'agost 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.

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 percentatge de la població major de 12 anys havia
rebut la primera dosi de la vacuna contra la COVID dia 18
d'agost de 2021 a les 0.00 hores a Menorca?

Quin percentatge de la població total havia rebut la primera
dosi de la vacuna contra la COVID dia 20 d'agost de 2021 a les
Illes Balears?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

AL)
RGE núm. 6943/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població total
que ha rebut la primera dosi de la vacuna dia 18 d'agost a
les Illes Balears.

AO)
RGE núm. 6946/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població major
de 12 anys que ha rebut la primera dosi de la vacuna dia 18
d'agost 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.

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 percentatge de la població total havia rebut la primera
dosi de la vacuna contra la COVID dia 18 d'agost de 2021 a les
Illes Balears?

Quin percentatge de la població major de 12 anys havia
rebut la primera dosi de la vacuna contra la COVID dia 18
d'agost de 2021 a les Illes Balears?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

AM)
RGE núm. 6944/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població total
que ha rebut la primera dosi de la vacuna dia 19 d'agost a
les Illes Balears.

AP)
RGE núm. 6947/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població major
de 12 anys que ha rebut la primera dosi de la vacuna dia 19
d'agost 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.

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 percentatge de la població total havia rebut la primera
dosi de la vacuna contra la COVID dia 19 d'agost de 2021 a les
Illes Balears?

Quin percentatge de la població major de 12 anys havia
rebut la primera dosi de la vacuna contra la COVID dia 19
d'agost de 2021 a les Illes Balears?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa
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AQ)
RGE núm. 6948/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població major
de 12 anys que ha rebut la primera dosi de la vacuna dia 20
d'agost a les Illes Balears.

AT)
RGE núm. 6951/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població major
de 12 anys que ha rebut la primera dosi de la vacuna dia 19
d'agost a Mallorca.

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

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 percentatge de la població major de 12 anys havia
rebut la primera dosi de la vacuna contra la COVID dia 20
d'agost de 2021 a les Illes Balears?

Quin percentatge de la població major de 12 anys havia
rebut la primera dosi de la vacuna contra la COVID dia 19
d'agost de 2021 a les 0.00 hores a Mallorca?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

AR)
RGE núm. 6949/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població major
de 12 anys que ha rebut la primera dosi de la vacuna dia 19
d'agost a Eivissa.

AU)
RGE núm. 6952/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població major
de 12 anys que ha rebut la primera dosi de la vacuna dia 19
d'agost 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.

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 percentatge de la població major de 12 anys havia
rebut la primera dosi de la vacuna contra la COVID dia 19
d'agost de 2021 a les 0.00 hores a Eivissa?

Quin percentatge de la població major de 12 anys havia
rebut la primera dosi de la vacuna contra la COVID dia 19
d'agost de 2021 a les 0.00 hores a Menorca?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

AS)
RGE núm. 6950/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població major
de 12 anys que ha rebut la primera dosi de la vacuna dia 19
d'agost a Formentera.

AV)
RGE núm. 6953/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població major
de 12 anys que ha rebut la primera dosi de la vacuna dia 20
d'agost a Eivissa.

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

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

Quin percentatge de la població major de 12 anys havia
rebut la primera dosi de la vacuna contra la COVID dia 19
d'agost de 2021 a les 0.00 hores a Formentera?

Quin percentatge de la població major de 12 anys havia
rebut la primera dosi de la vacuna contra la COVID dia 20
d'agost de 2021 a les 0.00 hores a Eivissa?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa
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AW)
RGE núm. 6954/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població major
de 12 anys que ha rebut la primera dosi de la vacuna dia 20
d'agost a Formentera.

AZ)
RGE núm. 6957/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població total
vacunada (pauta completa) dia 18 d'agost a les 0.00 hores
a Eivissa.

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

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

Quin percentatge de la població major de 12 anys havia
rebut la primera dosi de la vacuna contra la COVID dia 20
d'agost de 2021 a les 0.00 hores a Formentera?

Quin percentatge de la població total estava vacunada
(pauta completa) contra la COVID dia 18 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Eivissa?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

AX)
RGE núm. 6955/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població major
de 12 anys que ha rebut la primera dosi de la vacuna dia 20
d'agost a Mallorca.

BA)
RGE núm. 6958/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població total
vacunada (pauta completa) dia 18 d'agost a les 0.00 hores
a 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.

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 percentatge de la població major de 12 anys havia
rebut la primera dosi de la vacuna contra la COVID dia 20
d'agost de 2021 a les 0.00 hores a Mallorca?

Quin percentatge de la població total estava vacunada
(pauta completa) contra la COVID dia 18 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Formentera?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

AY)
RGE núm. 6956/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població major
de 12 anys que ha rebut la primera dosi de la vacuna dia 20
d'agost a Menorca.

BB)
RGE núm. 6959/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població total
vacunada (pauta completa) dia 18 d'agost a les 0.00 hores
a Mallorca.

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

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 percentatge de la població major de 12 anys havia
rebut la primera dosi de la vacuna contra la COVID dia 20
d'agost de 2021 a les 0.00 hores a Menorca?

Quin percentatge de la població total estava vacunada
(pauta completa) contra la COVID dia 18 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Mallorca?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa
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BC)
RGE núm. 6960/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població total
vacunada (pauta completa) dia 18 d'agost a les 0.00 hores
a Menorca.

BF)
RGE núm. 6963/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població total
vacunada (pauta completa) dia 19 d'agost a les 0.00 hores
a Mallorca.

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

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 percentatge de la població total estava vacunada
(pauta completa) contra la COVID dia 18 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Menorca?

Quin percentatge de la població total estava vacunada
(pauta completa) contra la COVID dia 19 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Mallorca?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

BD)
RGE núm. 6961/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població total
vacunada (pauta completa) dia 19 d'agost a les 0.00 hores
a Eivissa.

BG)
RGE núm. 6964/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població total
vacunada (pauta completa) dia 19 d'agost a les 0.00 hores
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.

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 percentatge de la població total estava vacunada
(pauta completa) contra la COVID dia 19 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Eivissa?

Quin percentatge de la població total estava vacunada
(pauta completa) contra la COVID dia 19 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Menorca?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

BE)
RGE núm. 6962/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població total
vacunada (pauta completa) dia 19 d'agost a les 0.00 hores
a Formentera.

BH)
RGE núm. 6965/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població total
vacunada (pauta completa) dia 20 d'agost a les 0.00 hores
a Eivissa.

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

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

Quin percentatge de la població total estava vacunada
(pauta completa) contra la COVID dia 19 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Formentera?

Quin percentatge de la població total estava vacunada
(pauta completa) contra la COVID dia 20 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Eivissa?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa
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BI)
RGE núm. 6966/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població total
vacunada (pauta completa) dia 20 d'agost a les 0.00 hores
a Formentera.

BL)
RGE núm. 6969/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població major de 12 anys vacunada (pauta completa)
dia 18 d'agost a les 0.00 hores a Eivissa.

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

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

Quin percentatge de la població total estava vacunada
(pauta completa) contra la COVID dia 20 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Formentera?

Quin percentatge de la població major de 12 anys estava
vacunada (pauta completa) contra la COVID dia 18 d'agost de
2021 a les 0.00 hores a Eivissa?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

BJ)

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

RGE núm. 6967/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població total
vacunada (pauta completa) dia 20 d'agost a les 0.00 hores
a Mallorca.

BM)
RGE núm. 6970/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població major de 12 anys vacunada (pauta completa)
dia 18 d'agost a les 0.00 hores a 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.

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 percentatge de la població total estava vacunada
(pauta completa) contra la COVID dia 20 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Mallorca?

Quin percentatge de la població major de 12 anys estava
vacunada (pauta completa) contra la COVID dia 18 d'agost de
2021 a les 0.00 hores a Formentera?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

BK)
RGE núm. 6968/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a població total
vacunada (pauta completa) dia 20 d'agost a les 0.00 hores
a Menorca.

BN)
RGE núm. 6971/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població major de 12 anys vacunada (pauta completa)
dia 18 d'agost a les 0.00 hores a Mallorca.

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

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 percentatge de la població total estava vacunada
(pauta completa) contra la COVID dia 20 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a Menorca?

Quin percentatge de la població major de 12 anys estava
vacunada (pauta completa) contra la COVID dia 18 d'agost de
2021 a les 0.00 hores a Mallorca?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa
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BO)
RGE núm. 6972/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població major de 12 anys vacunada (pauta completa)
dia 18 d'agost a les 0.00 hores a Menorca.

BR)
RGE núm. 6975/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població total vacunada (pauta completa) dia 20 d'agost
a les 0.00 hores 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.

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 percentatge de la població major de 12 anys estava
vacunada (pauta completa) contra la COVID dia 18 d'agost de
2021 a les 0.00 hores a Menorca?

Quin percentatge de la població total estava vacunada
(pauta completa) contra la COVID dia 20 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a les Illes Balears?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

BP)
RGE núm. 6973/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població total vacunada (pauta completa) dia 18 d'agost
a les 0.00 hores a les Illes Balears.

BS)
RGE núm. 6976/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població major de 12 anys vacunada (pauta completa)
dia 18 d'agost a les 0.00 hores 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.

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 percentatge de la població total estava vacunada
(pauta completa) contra la COVID dia 18 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a les Illes Balears?

Quin percentatge de la població major de 12 anys estava
vacunada (pauta completa) contra la COVID dia 18 d'agost de
2021 a les 0.00 hores a les Illes Balears?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

BQ)
RGE núm. 6974/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població total vacunada (pauta completa) dia 19 d'agost
a les 0.00 hores a les Illes Balears.

BT)
RGE núm. 6977/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població major de 12 anys vacunada (pauta completa)
dia 19 d'agost a les 0.00 hores 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.

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 percentatge de la població total estava vacunada
(pauta completa) contra la COVID dia 19 d'agost de 2021 a les
0.00 hores a les Illes Balears?

Quin percentatge de la població major de 12 anys estava
vacunada (pauta completa) contra la COVID dia 19 d'agost de
2021 a les 0.00 hores a les Illes Balears?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa
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BU)
RGE núm. 6978/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població major de 12 anys vacunada (pauta completa)
dia 20 d'agost a les 0.00 hores a les Illes Balears.

BX)
RGE núm. 6981/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població major de 12 anys vacunada (pauta completa)
dia 19 d'agost a les 0.00 hores a Mallorca.

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

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 percentatge de la població major de 12 anys estava
vacunada (pauta completa) contra la COVID dia 20 d'agost de
2021 a les 0.00 hores a les Illes Balears?

Quin percentatge de la població major de 12 anys estava
vacunada (pauta completa) contra la COVID dia 19 d'agost de
2021 a les 0.00 hores a Mallorca?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

BV)
RGE núm. 6979/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població major de 12 anys vacunada (pauta completa)
dia 19 d'agost a les 0.00 hores a Eivissa.

BY)
RGE núm. 6982/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població major de 12 anys vacunada (pauta completa)
dia 19 d'agost a les 0.00 hores 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.

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 percentatge de la població major de 12 anys estava
vacunada (pauta completa) contra la COVID dia 19 d'agost de
2021 a les 0.00 hores a Eivissa?

Quin percentatge de la població major de 12 anys estava
vacunada (pauta completa) contra la COVID dia 19 d'agost de
2021 a les 0.00 hores a Menorca?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

BW)
RGE núm. 6980/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població major de 12 anys vacunada (pauta completa)
dia 19 d'agost a les 0.00 hores a Formentera.

BZ)
RGE núm. 6983/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població major de 12 anys vacunada (pauta completa)
dia 20 d'agost a les 0.00 hores a Eivissa.

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

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

Quin percentatge de la població major de 12 anys estava
vacunada (pauta completa) contra la COVID dia 19 d'agost de
2021 a les 0.00 hores a Formentera?

Quin percentatge de la població major de 12 anys estava
vacunada (pauta completa) contra la COVID dia 20 d'agost de
2021 a les 0.00 hores a Eivissa?

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa
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CA)
RGE núm. 6984/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població major de 12 anys vacunada (pauta completa)
dia 20 d'agost a les 0.00 hores a Formentera.

CD)
RGE núm. 7004/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a punts de recàrrega de vehicles elèctrics instal·lats a dia 25
d'agost de 2021.

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

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 percentatge de la població major de 12 anys estava
vacunada (pauta completa) contra la COVID dia 20 d'agost de
2021 a les 0.00 hores a Formentera?

El Govern balear anuncià el maig de 2019 que destinaria
8,7 milions d'euros d'ajudes per instal·lar 561 punts de
recàrrega de vehicles elèctrics, anunci que es va reiterar el
gener de 2020.

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

CB)
RGE núm. 6985/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població major de 12 anys vacunada (pauta completa)
dia 20 d'agost a les 0.00 hores a Mallorca.

Ens pot indicar a dia d'avui quin és el nombre concret de
punts de recàrrega que s'han instal·lat i el lloc? Se sol·licita
únicament que s'indiqui la xifra concreta de punts de recàrrega
instal·lats i el lloc.
Palma, a 25 d'agost de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

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.

CE)
RGE núm. 7005/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) a centres educatius d'Eivissa.

Quin percentatge de la població major de 12 anys estava
vacunada (pauta completa) contra la COVID dia 20 d'agost de
2021 a les 0.00 hores a Mallorca?

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.

Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

CC)
RGE núm. 6986/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge de
la població major de 12 anys vacunada (pauta completa)
dia 20 d'agost a les 0.00 hores 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.
Quin percentatge de la població major de 12 anys estava
vacunada (pauta completa) contra la COVID dia 20 d'agost de
2021 a les 0.00 hores a Menorca?
Palma, a 25 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Quants barracons (aules modulars) hi ha instal·lats fins a dia
d'avui i quants es pensen instal·lar fins a l'inici del curs escolar
2021-2022 als centres educatius de l'illa d'Eivissa? Indicau el
centre educatiu i el nombre de barracons instal·lats i prevists
d'instal·lar a cadascun.
Palma, a 25 d'agost de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

CF)
RGE núm. 7006/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) a centres educatius de
Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants barracons (aules modulars) hi ha instal·lats fins a dia
d'avui i quants es pensen instal·lar fins a l'inici del curs escolar
2021-2022 als centres educatius de l'illa de Formentera?
Indicau el centre educatiu i el nombre de barracons instal·lats
i prevists d'instal·lar a cadascun.

6490

BOPIB núm. 116 - 3 de setembre de 2021

Palma, a 25 d'agost de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

CG)
RGE núm. 7007/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) a centres educatius de
Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants barracons (aules modulars) hi ha instal·lats fins a dia
d'avui i quants es pensen instal·lar fins a l'inici del curs escolar
2021-2022 als centres educatius de l'illa de Mallorca? Indicau
el centre educatiu i el nombre de barracons instal·lats i prevists
d'instal·lar a cadascun.
Palma, a 25 d'agost de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

CH)
RGE núm. 7008/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) a centres educatius de
Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants barracons (aules modulars) hi ha instal·lats fins a dia
d'avui i quants es pensen instal·lar fins a l'inici del curs escolar
2021-2022 als centres educatius de l'illa de Menorca? Indicau
el centre educatiu i el nombre de barracons instal·lats i prevists
d'instal·lar a cadascun.
Palma, a 25 d'agost de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

CI)
RGE núm. 7009/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
percentatge de vacunació del personal docent i no docent a
cadascun dels centres educatius d'Eivissa a dia 25 d'agost
de 2021.
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 percentatge de vacunació del personal docent i
no docent a cadascun dels centres educatius d'Eivissa a dia 25

d'agost de 2021? Indicau el centre educatiu i el percentatge de
vacunació per a cada grup de personal esmentat.
Palma, a 25 d'agost de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

CJ)
RGE núm. 7010/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
percentatge de vacunació del personal docent i no docent a
cadascun dels centres educatius de Formentera a dia 25
d'agost de 2021.
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 percentatge de vacunació del personal docent i
no docent a cadascun dels centres educatius de Formentera a
dia 25 d'agost de 2021? Indicau el centre educatiu i el
percentatge de vacunació per a cada grup de personal esmentat.
Palma, a 25 d'agost de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

CK)
RGE núm. 7011/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
percentatge de vacunació del personal docent i no docent a
cadascun dels centres educatius de Mallorca a dia 25
d'agost de 2021.
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 percentatge de vacunació del personal docent i
no docent a cadascun dels centres educatius de Mallorca a dia
25 d'agost de 2021? Indicau el centre educatiu i el percentatge
de vacunació per a cada grup de personal esmentat.
Palma, a 25 d'agost de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

CL)
RGE núm. 7012/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
percentatge de vacunació del personal docent i no docent a
cadascun dels centres educatius de Menorca a dia 25
d'agost de 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el percentatge de vacunació del personal docent i
no docent a cadascun dels centres educatius de Menorca a dia
25 d'agost de 2021? Indicau el centre educatiu i el percentatge
de vacunació per a cada grup de personal esmentat.
Palma, a 25 d'agost de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

CM)
RGE núm. 7015/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidència de la COVID-19 a les residències de gent gran 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.
Des de l'1 de gener de 2021:
Quin és el nombre de residents/usuaris de residències de
gent gran gestionades directament pel Govern de les Illes
Balears que han mort a causa de la COVID-19?
Quin és el nombre de residents/usuaris de residències de
gent gran gestionades per altres institucions o entitats privades
amb places públiques concertades o no, que han mort a causa
de la COVID-19?
Palma, a 26 d'agost de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CN)
RGE núm. 7016/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidència de la COVID-19 als centres i a les residències de
persones en situació de discapacitat 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.
Des de l'1 de gener de 2021:
Quin és el nombre de residents/usuaris de centres i
residències de persones en situació de discapacitat de les Illes
Balears gestionades directament pel Govern de les Illes Balears
que han mort a causa de la COVID-19?
Quin és el nombre de residents/usuaris de centres i
residències de persones en situació de discapacitat de les Illes
Balears gestionades per altres institucions o entitats privades
amb places públiques concertades o no, que han mort a causa
de la COVID-19?
Palma, a 26 d'agost de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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CO)
RGE núm. 7021/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a condicions de feina de les cambreres de pis.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En data 25 d'agost el conseller Negueruela va manifestar
respecte de la millora de les condicions de feina de les
cambreres de pis que l'IBASSAL estava actuant en la línia
d'implementació de millores sobre el control de temps de
treball per a la qualitat de la feina.
Quines feines, actuacions, estudis o similars estan
desenvolupant exactament?
Palma, a 27 d'agost de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

CP)
RGE núm. 7022/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estudis serològics als professionals sanitaris i sociosanitaris.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Davant l'augment dels contagis entre el personal sanitari i
sociosanitari a la xarxa sanitària (hospitals, centres salut...) i
sociosanitària (residències i centres de dia de dependència i
discapacitat) s'ha manifestat des de diferents associacions
professionals del sector, la necessitat urgent que es reforcin i
millorin les mesures de protecció existents i se n'adoptin altres
noves que garanteixin la salut i la seguretat del conjunt de
professionals de l'àmbit sanitari i sociosanitari que continuen
treballant en la lluita contra la COVID-19, així com dels
usuaris i residents tractats.
Quina valoració fan les conselleries de Salut i d'Afers
Socials i Esports respecte de la realització d'estudis serològics
als professionals sanitaris i sociosanitaris amb l'objectiu de
comprovar els seus nivells d'anticossos contra la COVID-19 i
valorar si resulta necessària la inoculació de manera urgent
d'una tercera dosi de la vacuna de cara a evitar nous contagis,
o l'adopció d'alguna altra mesura prèvia a aquesta actuació?
Té previst el Govern de les Illes Balears dur a terme aquesta
mesura d'estudi per conèixer el grau d'immunitat que té el
conjunt dels professionals sanitaris? En quin termini?
Palma, a 27 d'agost de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 1 de setembre de 2021, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 1 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 6925/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS
per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt,
relativa a situació de les dones i les nines a Afganistan
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos,
Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes
Balears i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la situació a
l’Afganistan, particularment per la situació de vulnerabilitat de
les dones i nines. Atesa la urgència d'organitzar i distribuir
l'ajuda humanitària a l'Afganistan per la situació de risc
d'homes, dones, nins i nines que han defensat els drets humans,
activistes i professionals que han lluitat per la construcció de la
llibertat i democràcia a l'Afganistan.
L’arribada al poder dels talibans a l’Afganistan ha provocat
una immensa preocupació en les institucions europees i en la
comunitat internacional per la situació dels drets humans del
país, especialment de les dones i les nines.

La vida de les dones afganeses ens importa, per la qual cosa
consideram urgent que el Govern de les Illes Balears,
d’Espanya i la Comunitat Internacional, inclosa l’ONU, la UE
i tots els països que en formen part emprenguin les accions
necessàries per evitar la tragèdia i donin suport a la vida, la
seguretat i els drets de les dones afganeses. D’aquesta manera
estarem complint tant amb la legislació autonòmica en matèria
de la promoció de la igualtat entre dones i homes i en la
cooperació internacional, així com amb l’objectiu 5 de
Desenvolupament Sostenible relatiu a igualtat de gènere.
Garantir la seguretat, la protecció i la dignitat dels seus
ciutadans, en particular dels grups més vulnerables com dones,
infants i minories, és la major responsabilitat i deure de
qualsevol govern.
Les nines han de seguir podent anar a l'escola, tenir accés a
l'atenció mèdica i poder treballar i moure's lliurement. Els drets
de les dones i les nines no són negociables per a nosaltres.
El Govern de les Illes Balears ha estat pioner per oferir-se
al Govern d’Espanya per acollir dones i nines de l'Afganistan
en qualitat de refugiades o sol·licitants d'asil i poder contribuir
a garantir la seva vida i la seva integritat. L’Institut Balear de
la Dona ha reclamat prioritat per a les dones activistes,
universitàries, sanitàries i docents que estan en major risc
perquè estan en la diana dels talibans.
Per altra banda, el Govern d’Espanya ha promogut una
declaració de la Unió Europea per vetllar per la seguretat i
drets de les dones i nines de l’Afganistan, ha plantejat davant
les institucions europees la seva disposició a donar suport a les
dones afganeses i acollir a les que corren més risc i ha
organitzat el dispositiu per tal de repatriar persones que han
col·laborat amb el Govern d’Espanya.
Per tot l’anteriorment exposat els grups sotasignants
presentam la següent
Proposició no de llei

Un de cada dos menors a l’Afganistan patirà desnutrició
severa enguany, segons estimacions d’UNICEF.
Amb l’anterior regim talibà entre 1996 i 2001 les dones no
tenien drets, no podien sortir de casa soles, ni tan sols per anar
al metge, ni tampoc no podien estudiar o fer feina, participar en
la vida social o política. Les dones afganeses no tenien cap
instrument per protegir-se de la violència de gènere a la qual
estaven exposades de manera permanent i quotidiana, obligades
a matrimonis indesitjats o a la maternitat. La imposició del
burca és el símbol de la desaparició de les dones de la vida
pública i la seva esclavitud.
Després de vint anys d’una democràcia incipient en què les
dones han conquerit drets com el de l’educació (actualment hi
ha 3,3 milions de nines que reben educació) o l’accés a la
universitat, la llibertat d’anar soles pel carrer, conduir un cotxe
o de rebre assistència sanitària -segons l’OMS durant aquests
anys el 87% de la població, incloses les dones, varen poder
rebre-la-, s’ha vist truncada durant el que duim de 2021 pels
talibans, que han ocupat per complet l’Afganistan i han
restaurat l’estat de terror cap a les dones que hi va haver fins a
l’any 2000.

1. El Parlament de les Illes Balears mostra la seva preocupació
per la situació a l’Afganistan, particularment per la situació de
les dones i nines i es compromet a treballar per evitar que es
vulnerin els seus drets fonamentals.
2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears en la proposta d’acollir dones i nines afganeses
en qualitat de refugiades o sol·licitants d'asil i poder contribuir
a garantir la seva vida i la seva integritat, dins l’estratègia
nacional i europea.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i d’Espanya a adoptar mesures de protecció adreçades
a aquells homes i dones que es trobin en situació de risc per ser
defensors dels drets humans així com de dones activistes i
professionals que durant aquests anys han treballat per la
construcció de la llibertat i la democràcia a l’Afganistan.
4. El Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea que
organitzi i distribueixi urgentment ajuda humanitària.
Demanem al Servei d'Acció Exterior i a la Comissió que
avaluïn ràpidament les necessitats, juntament amb altres
donants internacionals, i estableixin canals de distribució.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea a
seguir de prop la conducta dels talibans, especialment pel que
fa als drets de la dona, la seguretat de les minories i dels nins
i nines. Afganistan no s’ha de tornar convertir mai més en un
refugi segur per als terroristes. L'incompliment d'aquestes línies
vermelles ha de conduir a sancions, aïllament diplomàtic i la
retallada de l'ajut directe al desenvolupament de la Unió
Europea per a les entitats relacionades amb l’Estat.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a treballar juntament amb la Unió Europea per tal d’establir
corredors segurs humanitaris per tal que aquelles persones
sol·licitants d’asil puguin ser traslladades a un territori segur,
facilitant la seva mobilitat i protecció internacional.
7. El Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea a la
suspensió de les deportacions a l’Afganistan i a treballar en una
política migratòria eficaç, que vagi a l’arrel dels problemes i les
causes que obliguen les persones a migrar, alhora que eviti els
desastres humanitaris i que garanteixi la plena protecció de les
persones migrades i els seus drets.
8. El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca
humanitària i de seguretat per al poble afganès desenvolupada
aquests anys per les Forces Armades espanyoles així com als
empleats públics, personal de l'ambaixada i col·laboradors del
Govern d’Espanya.
Palma, 25 d'agost de 2021
Les diputades
Maria Núria Riera i Martos
Sílvia Tur i Ribas
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Gabriel Company i Bauzá
Maria Esperança Sans i Regis
Patricia Guasp i Barrero
Miquel Ensenyat i Riutort
Maria Antònia Sureda i Martí
Josep Castells i Baró

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 1 de setembre de 2021, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 1 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 6991/21, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a IPCC i infraestructures de transport,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Unidas Podemos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.
El recent informe de l'IPCC ha resultat demolidor: cap lloc
de la terra no està lliure de les conseqüències del canvi
climàtic. La diferència tal vegada més notable amb l'informe
anterior de 2013 és que mentre que llavors es deixava a l'aire
la responsabilitat última de l'emergència climàtica -no perquè
no se sabés, sinó perquè no es volia assumir-, ara no queda cap
dubte: l'espècie humana és la causant de l'alarmant pujada de la
temperatura mitjana del planeta i de les gravíssimes
conseqüències per a la supervivència de centenars de milers
d'espècies, entre elles la nostra.
És de sobres conegut el que ha succeït i està succeint en
diferents parts del planeta. Els fenòmens meteorològics extrems
com les pluges torrencials o les sequeres intenses han provocat
inundacions i incendis paorosos que han ocasionat pèrdues de
vides humanes, abundants danys materials i un alt impacte
ambiental. Llocs tan distants entre ells com Califòrnia, el
Canadà, Sibèria, la Xina, Alemanya o el sud mediterrani han
estat protagonistes d'aquestes catàstrofes.
Segons ens conten des de l'IPCC pràcticament no hi ha
marge per actuar. Només si es reduïssin les emissions netes a
zero el 2050, es podrien mantenir les temperatures prop d'1,5
°C per sobre dels nivells preindustrials, objectiu dels Acords de
París. Més enllà d'això les conseqüències són imprevisibles. En
aquest moment hi ha dades alarmants: per primera vegada
l'Amazònia, que sempre es va considerar el pulmó verd del
planeta, emet més carboni del que absorbeix, resultat de les
polítiques biocides del president negacionista del Brasil. A
Groenlàndia, el desglaç progressiu de les seves glaceres aporta
aigua dolça en quantitats cada vegada majors a l'oceà, la qual
cosa modifica lleugerament la seva salinitat i influeix en un
possible alentiment del corrent termohalina, la cinta
transportadora marina, responsable de l'estabilitat del nostre
sistema climàtic.
Són només dues dades, però tremendament preocupants pel
seu impacte en el complex equilibri climàtic.
A principis del mes de novembre, se celebra a Glasgow la
COP26 del Clima, una cimera internacional que haurà de fixar
en aquest moment excepcional objectius molt més estrictes en
la governança mundial si no volem arribar al col·lapse climàtic.
Els gasos d'efecte d'hivernacle responsables del canvi
climàtics són bàsicament els que provenen de la crema de
combustibles fòssils i els derivats de l'activitat agrícola i
ramadera. Entre els primers, el fonamental és el diòxid de
carboni (CO2), que s'origina en l'ús per part de l'ésser humà del
carbó, el gas natural i el petroli per a la producció d'energia a
l'activitat econòmica general, al transport i a l'enllumenat i la
climatització d'edificis, infraestructures i equipaments.
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Entre els segons, a l’agricultura i la ramaderia intensives,
l'ús abusiu de fertilitzants i l'augment exponencial de la
producció càrnia allibera quantitats importants d'òxid nitrós
(N2O) i metà (CH4).
Des de la Revolució Industrial, les emissions de gasos
d'efecte d'hivernacle s'han multiplicat. Segons dades de
l'Organització Meteorològica Mundial (OMM), la concentració
de CO2 ha arribat el 2018 a les 407,8 parts per milió (ppm), un
47% més que el nivell preindustrial. El CH4 va assolir les
1.869 parts per mil milions (*ppb) el 2018, un 159%, i en el cas
de l'òxid nitrós la seva concentració va arribar als 331,1 ppb,
un 23% més que l'any 1750.
Un dels problemes detectats a l'informe de l'IPCC és que,
tot i que l'augment generalitzat de les temperatures es coneix
des de fa mig segle i que almenys des de Rio 92, s'adverteix de
la necessitat de posar fre al consum de recursos i energia, el
creixement de les temperatures ha estat exponencial des de
llavors, com demostra el fet que, el 2018, sempre amb dades de
l'OMM, el creixement anual registrat de concentracions supera
la mitjana de la dècada anterior.
L'informe de l'IPCC parla d'un augment actual de
temperatura d'1,1°C que ja està afectant molts fenòmens
climàtics extrems a tot el món. Ens diu també que el canvi
climàtic no és un problema del futur: ja s'estan produint canvis
que seran irreversibles durant segles o mil·lennis i que com més
s'escalfi el planeta, la situació empitjorarà, ja que es traduirà en
la multiplicació de fenòmens climàtics extrems.
Un dels límits de l'Acord de París per a final de segle era no
sobrepassar els 1,5°C respecte de l'era preindustrial, però ja
sabem que aquesta marca se superarà en els pròxims 15 o 20
anys.
Segons els científics de l'IPCC encara hi ha una oportunitat
si es treballa conjuntament, com es va veure en la primera
onada de la COVID-19. El descens d'emissions va repercutir en
la reducció de les fonts d'emissió. Amb un acord global sobre
control d'emissions i nous models econòmics, a l'escenari
estudiat més optimista es pot aconseguir que la temperatura
torni a baixar i es quedi en 1,4°C. Contràriament, amb absència
de mesures, al ritme actual d'emissions la temperatura arribaria
a un augment de 4,4°C a final de segle, amb conseqüències
desastroses ambientals i socials.
És important, llavors, establir mesures dràstiques a les
polítiques ambientals per aconseguir els objectius de limitació
de temperatura. En el conjunt del planeta, òbviament, i
regionalment a la Unió Europea, que pretén ser líder global en
la transició ecològica, s'hauria de treballar en aquesta línia de
manera clara, sense subterfugis a les oportunament operacions
de greenwashing utilitzades, com s'està veient amb alguns dels
projectes candidats als fons europeus i sense trasllat de la seva
petjada ecològica a països extracomunitaris que li proporcionen
la producció de molts dels seus béns i la rentada de cara
ambiental conseqüent.
A Espanya en els darrers mesos i a les darreres setmanes
estem assistint a diferents declaracions governamentals que
anuncien la previsió de projectes d'ampliació d'infraestructures
aeroportuàries i portuàries, amb l'indubtable objectiu d'ampliar
la seva capacitat operativa. De materialitzar-se aquests

projectes, la contribució a l'augment dels gasos d'efecte
d'hivernacle està garantida per part d'Espanya. No hem
d'oblidar que tant el trànsit aeri com el marítim són
responsables d'una part important de la contaminació per GEI,
fins al punt que, a més de qüestions jurídiques d'assignació
d'emissions, donada la impossibilitat tecnològica actual de
disposar d'alternatives als combustibles fòssils per moure
avions i vaixells, no es van incloure aquestes maneres de
transport als Acords de París.
Les emissions de l'aviació i el transport marítim
internacionals han crescut entorn d'un 130% i un 32%,
respectivament, en els últims vint anys, suposant el creixement
més ràpid en tot el sector del transport, l'únic en el qual les
emissions han augmentat des de 1990, impulsat per l'augment
del nombre de passatgers i el volum comercial. En concret el
nombre de passatgers aeris a la UE s'ha triplicat des de 1993.
A Espanya, els vaixells que van arribar i van sortir del país
el 2018 van emetre 17,11 milions de tones de CO2, 5 milions
més que els emesos per tots els cotxes de les 30 majors ciutats
espanyoles juntes (12,21 milions), d'acord amb un informe de
Transport & Environment.
Aquestes simples dades ens parlen del creixement
exponencial del transport aeri i marítim i sobre el qual
convindria reflexionar. Sabem que el sector del transport
marítim exerceix un paper essencial en l'economia europea, ja
que pràcticament el 90% del comerç exterior de mercaderies de
la UE es transporta per via marítima, sent per tant l'economia
molt dependent dels béns importats de la resta del món. La
pregunta que ens podríem fer és si és necessari portar béns de
països llunyans, molts dels quals podrien produir-se aquí sense
el cost ambiental que suposa. La crisi de la COVID-19 ens ha
situat enfront del mirall, en no disposar d'elements sanitaris tan
indispensables com mascaretes o respiradors per prevenir o
simplement per sobreviure. I tot per una qüestió de preus,
produir lluny per abaratir costos -passant per sobre de drets
socials en molts casos. Convé recordar que fa ja temps que es
reclama des de determinats sectors socials i ambientals
incorporar a les comptabilitats clàssiques els costos socials i
ambientals per disposar del veritable preu d'un producte.
Pel que fa al transport aeri, el seu augment té una relació
directa amb el turisme. L'increment de les companyies low cost,
l'abaratiment de les tarifes i les plataformes de reserves de
viatges i allotjaments han permès el creixement d'aquesta
indústria vacacional que ha generat riquesa d'una banda i
problemes d'adaptabilitat amb els residents d'aquestes
destinacions turístiques, quant a preus de lloguer d'habitatges
o la gentrificació dels barris cèntrics de moltes ciutats. Quant
al turisme i transport marítim, cal no oblidar el sector dels
creuers, altament contaminants.
Si avaluem la relació entre emissions i turisme, el transport
aeri representa la principal part de les emissions totals de GEI,
mentre que els creuers continuen sent la manera de transport
amb majors emissions de GEI per quilòmetre recorregut,
segons dades de l'Agència Europea de Medi Ambient.
Així les coses, ens preguntem per què es prenen mesures
des del Govern central per ampliar infraestructures, ja de per si
de grans dimensions i amb gran capacitat de treball i que fins
i tot en alguns casos ja han passat per processos de millora o
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ampliació. Infraestructures que serviran per multiplicar la seva
activitat i conseqüentment les emissions de GEI. En el cas de
Balears, no entenem per què s'ha d'ampliar l'Aeroport de
Palma, i més quan s'ha demanat en diverses ocasions des
d'aquest parlament la paralització d'aquest projecte. En aquest
sentit de creixement continu creiem que també s'ha gestionat
l'ampliació del Port de Palma, de manera incoherent amb els
Acords de París.
Aquesta mateixa lògica de creixement continu, sense tenir
en compte les seves repercussions ambientals, més enllà
d'emprar la paraula sostenibilitat vengui al cas o no, és la que
trobem al recent anunci del govern central de la seva voluntat
d'ampliar els aeroports de Barcelona i Madrid, una cosa
absolutament incomprensible si tenim en compte que ja van ser
ampliats no fa massa anys. Gastar-se 3.300 milions d'euros per
crear una ciutat aeroportuària entorn de Barajas i crear un hub
internacional al Prat respon a una lògica especulativa en relació
amb el negoci immobiliari. No hi ha cap intenció per part
d'AENA, l'ens semipúblic encarregat d'impulsar aquestes
actuacions, de limitar o frenar el seu continu creixement
-indispensable en aquests moments d'emergència climàtica-, ja
que planteja millores o ampliacions de les zones comercials
pròpies dels aeroports, com a part del seu negoci no regulat
(una via inventada el 2015 per optimitzar inversions), ocupar
territori al voltant dels aeroports com a zones logístiques,
hoteleres, d'oficines i serveis en general, en la línia amb les
grans ciutats aeroportuàries que es construeixen al món, llocs
especialment insostenibles des del punt de vista ambiental i de
caràcter clarament especulatiu amb conseqüències greus sobre
el seu entorn.
El president i conseller delegat d'Aena, Mauricio Lucena
explicava el mes de juliol passat que la intenció que es
persegueix és que “l'activitat dels aeroports vagi més enllà de
l'aeroportuària” i contempli l'edificació d'hotels, oficines i naus
logístiques. Informava també que aquest model s'estendrà a més
de Madrid i Barcelona, a Màlaga, Mallorca, València i Sevilla.
Aquesta mateixa lògica és la que mou a plantejar l'ampliació
del port de València, el primer de la Mediterrània i el quart
d'Europa en moviment de contenidors, pensat per incrementar
exponencialment la seva activitat pel que fa a trànsit de vaixells
i vehicles pesants. El president de Ports de l'Estat, Francisco
Toledo, recentment defensava aquesta ampliació i donava
suport a la seva argumentació amb paraules com
modernització, efectivitat, competitivitat o amb conceptes com
concentració empresarial, col·laboració publicoprivada,
inversions justes i necessàries, i només al final un esment a la
sostenibilitat per estar en línia amb el discurs ambiental oficial
políticament correcte. El que roman, no obstant això, és la idea
del creixement, créixer per sobre de tot.
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hi ha temps -poc- segons ens diuen des de l'IPCC per revertir
la tendència cap al col·lapse. Hem de reflexionar, per tant,
abans que sigui massa tard.
Creiem, per tant, que han d’aturar-se tots aquests projectes
d'ampliació de ports i aeroports de manera conjunta.
L'ampliació de l'Aeroport de Palma és un greu error, però
també ho és el del Prat o el de Barajas o el d'altres ciutats de
l'Estat, així com les ampliacions portuàries, perquè totes
aquestes actuacions són interdependents des del punt de vista
ambiental, però també financer i pressupostari. Per això cal
demanar la paralització immediata de tots ells i destinar aquests
recursos a projectes de mobilitat sostenible que siguin útils per
a la majoria de la població i no per atendre el compte de
resultats dels grans inversors.
Per tot això, el Grup Parlamentari Unidas Podemos presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'ampliació de
l'Aeroport de Son Sant Joan i les obres de reordenació
encaminades a un increment de la seva capacitat operativa.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
suspendre els projectes d'ampliació dels aeroports de Barcelona
i Madrid, així com dels d'altres ciutats de l'Estat, i així evitar
l'augment d'emissions que inevitablement estan associades a
aquestes actuacions.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
suspendre els projectes d'ampliació portuària com el del Port de
València, així com els altres que puguin suscitar-se en altres
ciutats de l'Estat, i així evitar l'augment d'emissions que
inevitablement estan associades a aquestes actuacions.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
destinar els recursos pressupostats per a les actuacions
d'ampliació de ports i aeroports de l'Estat a la mobilitat
sostenible, concretament la relacionada amb el ferrocarril de
rodalia, convencional de mitjana i llarga distància i transport
públic urbà i interurbà.
Palma, a 23 d'agost de 2021
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
El portaveu
Alejandro López i Soria

B)
Creiem que aquest model és clarament contrari al que s'ha
de fer. El moment climàtic que vivim necessita impulsos no
basats en el creixement continu sinó més aviat en una
reconsideració del model econòmic en què vivim. Hem de
contemplar un canvi significatiu en el que produïm i la seva
relació amb les necessitats reals de la població. Hem de
considerar el trasllat de les produccions externes del nostre país
que evitaria quantitats ingents d'emissions causades en el
trasllat de mercaderies des de països llunyans. Cal substituir el
trànsit aeri per desplaçaments en ferrocarril per a distàncies
curtes. Estem esgotant els recursos naturals i estem trencant el
delicat equilibri entre tots els sistemes biòtics i abiòtics. Encara

RGE núm. 7014/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a restabliment
immediat del servei mèdic a la Unitat Bàsica de Salut de la
Colònia de Sant Pere, davant la Comissió de Salut
(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 Unidas Podemos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió, pel
procediment d'urgència.
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Motivació del procediment d'urgència: Les dificultats de
determinats col·lectius per accedir a centres de salut que es
troben fora del seu municipi i el fet que ens trobem en plena
època estiuenca, moment de màxima ocupació del municipi de
la Colònia de Sant Pere, dificulta l’accés de residents i turistes
a l’atenció primària, imprescindible en aquests moments
d’emergència sanitària provocada per l’expansió de la
COVID-19; per aquest motiu es considera necessari i urgent
debatre aquesta iniciativa el més aviat possible per facilitar a la
població una atenció primària de proximitat.
Dia 5 d’agost es va suprimir el servei mèdic de la Unitat
Bàsica de Salut (UBS) de la Colònia de Sant Pere per falta de
personal. Una baixa i una renúncia al Centre de Salut d’Artà
provocà que els metges que atenien la UBS de la Colònia de
Sant Pere no s'hi poguessin desplaçar, la qual cosa provoca la
supressió d'aquest servei.
Situació que es produeix en plena època estiuenca, moment
de màxima ocupació del municipi.
Aquest fet suposa que els residents i turistes de la Colònia
de Sant Pere i els d’altres nuclis de població propers, com ara
S’Estanyol, Montferrutx i Betlem que necessitin assistència
mèdica, s’hagin de desplaçar al Centre de Salut d’Artà, situat
a uns 14 km de distància.
La Colònia de Sant Pere, S’Estanyol, Montferrutx i Betlem
són poblacions petites, però amb un elevat percentatge de gent
gran amb més necessitats assistencials que la resta de la
població i amb més dificultats per desplaçar-se a un altre centre
assistencial fora del seu municipi. A això s'afegeix el fet que
aquesta situació es produeix en ple mes d'agost, moment de
màxima ocupació a la Colònia de Sant Pere.
Ara més que mai, en plena lluita per controlar la pandèmia
de la COVID-19, és imprescindible garantir i facilitar l’accés
a l’atenció primària a tota la població (residents i turistes) i,
més
especialment, als col·lectius més vulnerables que tenen
problemes de mobilitat, tant físics com econòmics, com pot ser
la gent gran, les persones amb discapacitat o els usuaris que no
disposen de recursos suficients per desplaçar-se en transport
públic.
Per altra banda, a finals de l'any 2019 es va aconseguir una
demanda històrica com és el servei d'extracció de sang, una
vegada cada 15 dies, a la UBS de la Colònia de Sant Pere.
Aquest servei només va estar operatiu uns mesos, ja que es va
eliminar quan es va decretar l'estat d'alarma i ja no s'ha tornat
a activar.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari El Pi- Proposta
per les Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
restablir el servei mèdic (4 dies a la setmana) a la Unitat Bàsica
de Salut de la Colònia de Sant Pere, el més aviat possible, per
facilitar l’accés a l’Atenció Primària a residents i turistes de la
Colònia de Sant Pere i dels nuclis de població de S’Estanyol,
Montferrutx i Betlem.

Segon. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
restablir el servei d'extracció de sang a la Unitat Bàsica de
Salut de la Colònia de Sant Pere, com a mínim una vegada al
mes.
Palma, a 25 d'agost de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
El portaveu
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 7017/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
protocols TCA, davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
Els Trastorns de la Conducta Alimentària són trastorns de
la salut mental que durant molt de temps han estat associats a
canvis produïts a l’adolescència i la joventut i que estaven
lligats majoritàriament a temes relacionats amb la imatge i la
cosificació que s’està produint a la societat.
Ara bé, els darrers anys , i molt especialment després dels
processos de confinaments, teletreball, aïllament social, etc.,
que ha suposat la lluita contra la pandèmia de la COVID-19,
s’ha vist un augment qualitatiu i quantitatiu del nombre de
pacients que està sofrint aquest tipus de patologies de trastorn
alimentari. Cada vegada hi ha un major nombre de casos i la
població infantil i juvenil està cada vegada més afectada. Els
trastorns de la conducta alimentària (TCA) com la bulímia o
l’anorèxia comencen a detectar-se a partir dels 11-12 anys, fins
i tot abans, cosa que ha fet que des de diversos fòrums
d’experts es plantegi la preocupació per l’augment de la
incidència (la bulímia, l’anorèxia, els afartaments, etc., han
crescut entre un 3 i un 5 % en menors de 12 anys).
Aquests trastorns han estat tractats com una malaltia mental
i s’estan atenent dins del servei de salut mental amb els
protocols d’atenció establerts per a tota la diversa casuística
que es pugui donar. Aquesta situació d’augment de casos de
TCA, conjuntament amb l’ augment de casos d´altres malalties
mentals i processos patològics diversos que s’ha produït els
darrers mesos, ha fet que l’atenció no sigui tan ràpida com
caldria i, per tant, moltes vegades es retarden els diagnòstics i
els inicis dels tractaments més del que seria recomanable. A
més, hem de dir que els TCA solen tenir una evolució ràpida i,
per tant una atenció ràpida i acurada pot evitar processos de
cronificació i de complicació posterior dels tractaments i les
teràpies a desenvolupar.
Un diagnòstic encertat i de manera inicial, restaria un menor
nombre d’ingressos, una major rapidesa en la resolució de la
malaltia i una minva de casos amb tendència a la cronificació.
Per tant, és de vital importància tenir la possibilitat de concretar
el diagnòstic de la manera més ràpida possible.
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A més, tots aquests processos patològics de salut mental, la
major part de les vegades es donen en infants i joves, les
famílies dels quals poden o bé confondre la simptomatologia
amb processos de canvis hormonals i de sociabilització derivats
de l’arribada a l’adolescència i, per tant, no associar-los a
processos de TCA. O bé, davant un TCA, aquestes famílies
desconeixen com tractar-los i cauen en situacions d’angoixa i
sofriment per no tenir pautes d’actuació clares.
Igualment, s’ha de dir que a les àrees de Salut d’Eivissa i
Formentera i Menorca no existeixen consultes d’especialistes
en TCA, per la qual cosa es fa encara més difícil la detecció, la
derivació, el tractament i el seguiment d’aquest tipus de
pacients.
Davant tot això, els grups parlamentaris sotasignants,
proposam la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar i modificar el Programa d´Atenció
Especialitzada de TCA (PAETCA) per facilitar una millora en
la qualitat del servei de salut i l’atenció a aquest tipus de
patologies.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar uns protocols d’actuació ràpida davant
de possibles casos de TCA i a establir uns protocols ràpids de
derivació des de diferents serveis de salut cap al PAETCA.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar el servei d’atenció als TCA amb el personal
necessari per poder realitzar els cribratges i les derivacions
necessàries per donar resposta ràpida davant un possible
problema de TCA que es pugui detectar.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar protocols d’atenció específica dels
TCA a les àrees de Salut d’Eivissa i Formentera i de Menorca
per poder donar una resposta ràpida i propera als pacients que
s'hi puguin detectar en aquestes illes.
Palma, a 25 d'agost de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

D)
RGE núm. 7023/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a allargar la temporada de 2021 i avançar la de
2022, davant la Comissió de Turisme i Treball
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió pel procediment
d'urgència.
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Motivació del procediment d'urgència: Amb la finalitat de
poder implementar totes aquestes actuacions que es proposen
el més aviat possible i avançar en allò que sigui possible la
tasca de cara a l'actual temporada i la vinent, es va necessari i
urgent que el Parlament se'n pronunciï al respecte el més aviat
possible.
La pandèmia i les seves conseqüències va generar una
aturada de la mobilitat a nivell nacional i internacional, que ha
afectat de manera més directa als territoris com les Illes Balears
on el turisme resulta cabdal. De fet, la nostra comunitat
autònoma ha patit els pitjors indicadors econòmics i d’atur a
nivell nacional i la destrucció d’una gran part del teixit
productiu.
La situació sanitària provocada per la COVID-19 als
mercats emissors tradicionals de les nostres illes, com
Alemanya, Regne Unit, i les restriccions i exigències imposades
pels seus governs als seus ciutadans a l’hora de viatjar respecte
de la COVID-19, han condicionat la recuperació de les
operatives dels majoristes de viatges i les companyies aèries, de
la mateixa manera que ho ha fet l’estat d’alarma amb el toc de
queda fins al 9 de maig imposat pel Govern Central i allargat
2 setmanes pel Govern Balear, o les restriccions i prohibicions
imposades a les activitats econòmiques i en especial a
l’hostaleria.
En general i per a qualsevol mercat emissor, l'evolució de
la vacunació també ha marcat i continua marcant l'evolució de
la temporada igual que una alta incidència acumulada o
l'obligatorietat de guardar quarantena en tornar al país d’origen.
Així mateix, la majoria del països i destinacions han anat
disminuint les restriccions als viatges a nivell mundial, encara
que, a la vegada, s’han anat centrant també en el turisme intern.
Gran quantitat de destinacions han ofert incentius per animar
les persones a explorar els seus propis països i la pròpia OMT
assegurà que el turisme intern tornaria més ràpidament que els
viatges internacionals, el que representaria una oportunitat per
impulsar la recuperació de les repercussions socials i
econòmiques de la pandèmia. En aquest sentit, a Balears el
turisme nacional està guanyant protagonisme.
La ministra Reyes Maroto ha anat declarant des del mes
d’abril que Espanya recuperaria el 2021 el 50% dels visitants
de 2019.
El fet és que la temporada turística el 2021 ha demorat el
seu inici a Balears de manera considerable i, tenint en compte
que 2020 va ser una temporada fallida i un hivern inexistent, és
necessari, no únicament recuperar l’activitat amb la major
intensitat possible, sinó també treballar en allargar-la tot el que
sigui possible i fins i tot planificar avançar l’inici de la de 2022.
En aquest sentit la presidenta Armengol va declarar el mes
d’abril que la temporada s’allargaria fins al Nadal, el Sr.
Negueruela que l’allargarien fins al novembre. En qualsevol
cas, es una iniciativa que no serà exclusiva de Balears, altres
destinacions de l’arc Mediterrani ho han anunciat també.
Per tot el que s’ha exposat el Grup Parlamentari Popular
proposa la següent
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Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar conjuntament amb els consells insulars i el
sector turístic per tal de dissenyar i concretar un pla específic
dirigit a aconseguir allargar la temporada tant com sigui
possible i, segons va anunciar la presidenta del Govern, fins al
Nadal, en el qual s’especifiquin quines accions s’han dut a
terme i quines s'hi duran per a aquesta finalitat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar conjuntament amb els consells insulars i el
sector turístic per avançar també l’inici de la temporada 2022.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar de manera extraordinària els esdeveniments
diferenciadors, culturals, esportius, gastronòmics, de
naturalesa, de salut, etc., de cadascuna de les illes que es
produeixin fora de temporada d’estiu i on els productes locals
i de la terra prenguin protagonisme.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar conjuntament amb els consells insulars i
amb la resta d’administracions i entitats implicades en el fet de
la desestacionalització (Govern central, ajuntaments, aeroports,
ports de Balears, ports de l’Estat, agents econòmics i socials,
etc.), per tal de poder acollir els visitants i donar uns serveis
fora de temporada, tant públics com privats, suficients,
adequats i de qualitat.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar conjuntament amb els consells insulars,
Govern Central i les administracions implicades en el
manteniment de la connectivitat aèria i marítima, nacional i
internacional, més enllà de la temporada d’estiu, tot d’acord
amb el sector turístic.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una partida econòmica extraordinària per tal
de dur a terme les accions esmentades, en funció de les
necessitats dels consells insulars.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar un programa de turisme social interilles per
a la temporada baixa.
Palma, a 26 d'agost de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

Motivació del procediment d'urgència: Per la situació crítica en
què es troba el sector ramader de Balears, amb especial
incidència al vacum de llet, provocada per l’augment del costos
-agreujats pel fet de la insularitat- i la baixada dels preus de la
llet, tal com han denunciat durant aquest mes d’agost les
organitzacions professionals agràries.
El sector ramader de Balears, i molt especialment el vacum
de llet, es troba avui en una situació crítica per l’incompliment
en l’aplicació del Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, del
règim especial de les Illes Balears, que impedeix compensar els
sobrecostos d’insularitat, que ocasionen un fort impacte sobre
els preus dels pinsos, fertilitzants i els productes destinats a
l’alimentació del bestiar; juntament amb els continuats
increments dels preus de l’energia elèctrica i el gasoil durant el
2021.
En aquests moments, els costos de producció per als
ramaders de les Balears són avui un 64 per cent superiors als de
la Península, la qual cosa condueix a la inviabilitat i impedeix
la supervivència de la ramaderia a les Balears.
La repercussió d’aquests sobrecostos de la insularitat és
explicada i detallada per l'Asociación Frisona Balear en el
document “SOS Frisona” que va presentar el 5 d’agost a
Menorca. El Grup Parlamentari Popular comparteix les
conclusions i propostes d’aquest informe, que denuncia la
manca de rendibilitat i de sostenibilitat que posa en perill la
supervivència de la ramaderia a les Balears, qualificada com a
sector estratègic i essencial per al camp, el medi ambient i el
paisatge rural. I en el cas de Menorca, component fonamental
de la Reserva de Biosfera d’aquesta illa.
Alhora, el sector no pot seguir esperant la nova Política
Agrària Comunitària (PAC) que ha d’entrar en vigor el 2023,
i que, segons ha dit la consellera d’Agricultura, Mae de la
Concha, reconeixerà les Balears com a regió insular.
Els agricultors i ramaders de Balears han de rebre uns preus
que, com a mínim, cobreixin els costos de producció per
garantir la rendibilitat de les explotacions. Han de poder
produir i competir en igualtat de condicions i drets que els
agricultors i ramaders de la Península. En cas contrari, tancaran
i no hi haurà relleu generacional en el sector primari.
Les greus dificultats per a la subsistència de la ramaderia a
Balears han estat denunciades durant el mes d’agost per, a més
de l'Asociación Frisona Balear, l’Asociación de Empresarios de
Explotaciones Agrarias de Menorca (Agrame), Cooperatives
Agroalimentàries de Balears i la Federació Agrícola Ramadera
de Menorca (Fagme), que coincideixen a denunciar els
sobrecostos d’insularitat que ofeguen el sector i fan perillar el
seu futur a Balears.

E)
RGE núm. 7024/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla de xoc de la Conselleria d'Agricultura per al
sector ramader de Balears, davant la Comissió d'Economia
(procediment d'urgència).

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

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 pel procediment
d'urgència.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar, amb urgència, un pla de xoc per a la
ramaderia per compensar els sobrecostos d’insularitat de
l’activitat ramadera a les Balears i salvar el sector, de manera

Proposició no de llei
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que els ramaders de Balears puguin produir i competir en
igualtat de drets i condicions que els de la Península.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar una partida pressupostària finalista, que està
plenament justificada a l’Estatut d’Autonomia i al Reial decret
llei 4/2019, de 22 de febrer, del règim especial de les Illes
Balears, que obliguen a l’Estat a compensar els sobrecostos
d’insularitat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes,
davant aquest reiterat incompliment del Govern central, a
assumir i afrontar el desequilibri que pateix el sector ramader
de Balears, i que després la Conselleria d’Hisenda reclami al
Ministeri d’Hisenda la devolució a la Tresoreria de la
comunitat autònoma del pagament de les quantitats abonades
pel Govern de les Illes Balears als ramaders.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm.
6660/21.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7034/21, presentat pel Govern de les Illes Balears, i accepta la
retirada de la sol·licitud de compareixença indicada, urgent del
conseller d'Educació i Formació Professional, davant el Ple,
sobre la planificació de l'inici de curs 2021-2022.

Palma, a 1 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiu el pagament d’aquesta quantitat a les
ramaderies de Balears, d’acord amb els criteris de distribució
que fixaran els tècnics del FOGAIBA, com ja ha fet la
Conselleria d’Agricultura en anteriors actuacions similars.
Palma, a 26 d'agost de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Antonio Costa i Costa

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Canvi de portaveu titular del Grup Parlamentari
Popular.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de setembre de 2021, conformement amb l'article 24 del
Reglament de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 7018/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i resta
assabentada de la designació del diputat Antonio Costa i Costa
com a portaveu titular del grup parlamentari esmentat.

RGE núm. 7026/21, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
d'Educació i Formació Professional sobre la planificació de
l'inici de curs 2021-2022.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de setembre 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 del conseller
d'Educació i Formació Professional davant la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.
Palma, a 1 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Palma, a 1 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Renúncia al càrrec de diputat del Sr. Gabriel Company
i Bauzá.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7019/21, presentat pel diputat Gabriel Company i Bauzá, del
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual formalitza la
seva renúncia a la condició de diputat, conformement amb
l'article 10.4 del Reglament de les Illes Balears.
Palma, a 1 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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C)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
de la Sra. Lourdes Rado i Bestard per cobrir de forma
interina una plaça d’assessor facultatiu especialitat en
informació i comunicació del Parlament de les Illes Balears,
per ocupar el lloc de treball de cap de servei de
Comunicació i Divulgació Institucional.
L’article 4 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears regula que:
“Són funcionaris interins els que, en virtut de nomenament
legal, ocupin provisionalment, per raons de necessitat o
d’urgència, llocs de feina vacants i dotats
pressupostàriament que corresponguin a places de
funcionaris, d’acord amb la relació de llocs de feina
pertinent.”
L’article 15 de l’esmentat estatut estableix que:
“La condició de personal funcionari al servei del Parlament
de les Illes Balears s'adquireix pel compliment successiu
dels requisits següents:
• Superació de les proves selectives corresponents.
• Nomenament, que ha de conferir el president del
Parlament de les Illes Balears o el membre de la Mesa
en qui hagi delegat, d’acord amb el que estableix aquest
estatut.
• Jurament o promesa d'acatament a la Constitució
Espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
obediència a les lleis i exercici imparcial de les seves
funcions.
• Presa de possessió en el termini d’un mes, comptador
des de la notificació del nomenament.”
• Per altra banda, l’article 15.2 b) de la Llei 3/2007, de 27
de març, de la funció Pública de la comunitat autònoma
de les Illes Balears regula que “2. Les circumstàncies
que permeten nomenar personal funcionari interí són les
següents: b) Substituir personal funcionari amb reserva
de llocs de feina o en situació de llicència, quan la
durada d’aquesta llicència ho requereixi.”
Atès que, a partir de dia 6 de setembre hi haurà una plaça
vacant i dotada pressupostàriament al cos d’assessors
facultatius, especialitat en Informació i Comunicació del
Parlament de les Illes Balears, i és necessària i urgent la
provisió temporal d’aquesta, d’acord amb la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 1 de
setembre de 2021, dict la següent:

excedència voluntària especial, amb reserva de lloc de treball,
es reincorpori. El cessament del personal funcionari interí no
dona lloc a indemnització.
Tercer. S’ordena l’adscripció de la persona esmentada al servei
de Comunicació i Divulgació Institucional de l’Àrea de
Comunicació i Relacions Externes del Parlament de les Illes
Balears. Els efectes econòmics i administratius del nomenament
seran des de dia 8 de setembre de 2021, per la qual cosa, així
constarà a l’acta de presa de possessió de la plaça.
Quart. S’ordena la publicació d’aquesta resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa
es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la
Mesa del Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir
del dia següent de la publicació de la present resolució. Contra
la desestimació expressa del recurs de reposició es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a
partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del
recurs de reposició.
Un cop transcorregut un mes de la interposició del recurs
potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la resolució,
s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hi hagi una resolució
expressa.
També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Palma, 1 de setembre de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Resolució
Primer. S’ordena el nomenament de la Sra. Lourdes Rado i
Bestard amb DNI núm. ******28R com a funcionària interina
per substitució del titular amb reserva del lloc de treball del cos
d’assessors facultatius, especialitat en Informació i
Comunicació del Parlament de les Illes Balears, per ocupar el
lloc de treball de cap de servei de Comunicació i Divulgació
Institucional.
Segon. Aquest nomenament és temporal i el cessament es
produirà, d’acord amb la lletra b) de l’article 16.1 de la Llei
3/2007, en el moment que el funcionari de carrera en

Ordre de Publicació
D)
Constitució de la Comissió d'Accés i Avaluació
Documental del Parlament de les Illes Balear (CAAP).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de setembre de 2021, es dóna per assabentada de la
constitució de la Comissió d'Accés i Avaluació Documental del
Parlament de les Illes Balears, que, d'acord amb el Reglament

BOPIB núm. 116 - 3 de setembre de 2021
de l'Arxiu del Sistema de Gestió Documental del Parlament de
les Illes Balears i el dret d'accés a la informació pública, es
dugué a terme dia 29 de juny de 2021.
Conformement amb l'article 14 del Reglament de l'Arxiu del
Sistema de Gestió Documental del Parlament de les Illes
Balears i el dret d'accés a la informació pública, aquesta
comissió està integrada per:
•
•
•
•

L'oficiala major, Sra. Esperança Munar i Pascual, en
qualitat de presidenta.
La cap de servei de l'Àrea d'Assistència Tècnica
Parlamentària, Sra. Catalina Palmer i Taura.
L'arxivera, Sra. Joana Maria Pastor i Perelló, en qualitat de
secretària.
El o la cap de servei o la persona responsable de la unitat
administrativa productora de la documentació a avaluar.
Palma, a 1 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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