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I) RGE núm. 6406/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de tramvia de
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1.5. INFORMACIONS
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B) Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei
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juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (RGE núm. 6559, 6580 i 6631/21).
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2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) RGE núm. 1909/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a establiment de sistemes específics d'inspecció i règim
sancionador per a les administracions que realitzin conductes abusives en matèria de contractació pública, específicament en la
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B) Empat a la votació de la Proposició no de llei RGE núm. 15787/20.
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docents per part dels alumnes.
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C) RGE núm. 7030/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a avaços en el Pla de
conciliació de les Illes Balears.
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D) RGE núm. 7035/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a treballadors
contractats des del Servei de Salut i la Conselleria de Salut i Consum des de l'inici de la pandèmia de la COVID-19.
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E) RGE núm. 7050/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre de persones ingressades als hospitals de les Illes per patologies diverses que s'han contaniat de la COVID durant la seva estada.
6516
F) RGE núm. 7051/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre de persones que hi ha en llista d'espera als hospitals de Balears pendents d'una operació quirúrgica.
6517
G) RGE núm. 7052/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre de persones que hi ha en llista d'espera als hospitals de Balears pendents d'una operació oncològica.
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H) RGE núm. 7053/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a UBS que funcionen a temps parcial per mor de la COVID-19.
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I) RGE núm. 7054/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
actuacions previstes per la Conselleria de Medi Ambient per eradicar la presència de l'alga invasora tropical Halimeda incrassata,
detectada al Parc Nacional Maritiomoterrestree de Cabrera.
6517
J) RGE núm. 7055/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
previsions de la Conselleria d'Educació d'ampliar l'oferta d'ensenyament a altres religions diferents de la catòlica i la musulmana els
pròxims cursos acadèmics.
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K) RGE núm. 7056/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada, per part del Govern
de l'Estat, de 28 treballadors del SEPE.
6517
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L) RGE núm. 7057/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió del Govern de potenciar nous estudis de formació professional a Manacor.
6518
M) RGE núm. 7058/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a avaluació del Govern de les necessitats de nous estudis de formació professional a la zona Manacor.
6518
N) RGE núm. 7059/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a gestions del Govern amb l'Ajuntament de Manacor per obtenir terrenys o instal·lacions per ampliar els estudis de formació
professional al municipi.
6518
O) RGE núm. 7063/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés de selecció del
personal docent que impartirà l'assignatura de religió islàmica.
6518
P) RGE núm. 7065/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a requisits exigits al
personal docent que impartirà l'assignatura de religió islàmica a centres públics.
6518
Q) RGE núm. 7066/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preparació específica
del personal docent que impartirà religió islàmica a centres públics.
6518
R) RGE núm. 7067/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de professors
que impartiran religió islàmica a centres públics.
6519
S) RGE núm. 7084/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a agressions als
treballadors del Servei de Salut de les Illes Balears.
6519
T) RGE núm. 7086/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal treballador
públic de l'administració autonòmica de les Illes Balears en situació de patiment emocional afectat per la situació de la COVID-19 que
s'ha acollit al servei de suport psicològic.
6519
U) RGE núm. 7108/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a classes de
religió de l'Islam.
6519
V) RGE núm. 7109/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a classes de
religió de l'Islam.
6519
W) RGE núm. 7141/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió
d'actuacions de reparació o neteja a la zona de Cala Tuent.
6520
X) RGE núm. 7142/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
responsabilitat del manteniment de la zona de la Font de Cala Tuent.
6520
Y) RGE núm. 7161/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aprovació del Pla de
rehabilitació d'habitatges.
6520
Z) RGE núm. 7162/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ofertes de lloguer social que
s'han formulat per part de grans tenidors a l'empara del que preveu l'article 26 bis de la Llei 5/2018.
6520
AA) RGE núm. 7163/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ofertes de lloguer social que
s'han formulat a Menorca per part de grans tenidors a l'empara del que preveu l'article 26 bis de la Llei 5/2018.
6520
AB) RGE núm. 7164/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adquisició d'immobles
mitjançant el dret de tanteig i retracte en els termes prevists a l'article 26 ter de la Llei d'habitatge.
6520
AC) RGE núm. 7165/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adquisició d'immobles a
Menorca mitjançant el dret de tanteig i retracte en els termes prevists a l'article 26 ter de la Llei d'habitatge.
6521
AD) RGE núm. 7166/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges i terrenys en sòls
classificats com a urbans o urbanitzables adquirits mitjançant el dret de tanteig i retracte en els termes prevists a l'article 26 quater de
la Llei d'habitatge.
6521
AE) RGE núm. 7167/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges i terrenys en sòls
classificats com a urbans o urbanitzables ubicats a Menorca adquirits mitjançant el dret de tanteig i retracte en els termes prevists a
l'article 26 quater de la Llei d'habitatge.
6521
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AF) RGE núm. 7168/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ofertes econòmiques de
promocions privades d'habitatges protegits rebudes d'acord amb el que preveu l'article 74 de la Llei d'habitatge.
6521
AG) RGE núm. 7169/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ofertes econòmiques de
promocions privades d'habitatges protegits ubicades a Menorca rebudes d'acord amb el que preveu l'article 74 de la Llei d'habitatge.
6521
AH) RGE núm. 7170/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a promocions privades
d'habitatge protegits sobre les quals s'ha exercit el dret d'adquisició preferent d'acord amb l'article 74 de la Llei d'habitatge.
6522
AI) RGE núm. 7171/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a promocions privades
d'habitatge protegits ubicades a Menorca sobre les quals s'ha exercit el dret d'adquisició preferent d'acord amb l'article 74 de la Llei
d'habitatge.
6522
AJ) RGE núm. 7172/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transmissions d'habitatges
protegits sobre les quals s'ha exercit el dret de tanteig i retracte previst a l'article 75 de la Llei d'habitatge.
6522
AK) RGE núm. 7173/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transmissions d'habitatges
protegits ubicats a Menorca sobre les quals s'ha exercit el dret de tanteig i retracte previst a l'article 75 de la Llei d'habitatge.
6522
AL) RGE núm. 7174/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transmissions d'habitatge
qualificat com a protegit notificades d'acord amb l'article 75 quater de la Llei d'habitatge.
6522
AM) RGE núm. 7175/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transmissions d'habitatge
qualificat com a protegit ubicat a Menorca notificades d'acord amb l'article 75 quater de la Llei d'habitatge.
6523
AN) RGE núm. 7176/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a convenis de col·laboració
amb grans tenidors subscrits d'acord amb el que preveu l'article 30 de la Llei d'habitatge.
6523
AO) RGE núm. 7177/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions inspectores durant
l'any 2019 en compliment de l'article 40 de la Llei d'habitatge.
6523
AP) RGE núm. 7178/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions inspectores durant
l'any 2020 en compliment de l'article 40 de la Llei d'habitatge.
6523
AQ) RGE núm. 7179/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions inspectores durant
el primer semestre de l'any 2021 en compliment de l'article 40 de la Llei d'habitatge.
6523
AR) RGE núm. 7180/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions inspectores durant
l'any 2019 a Menorca en compliment de l'article 40 de la Llei d'habitatge.
6523
AS) RGE núm. 7181/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions inspectores durant
l'any 2020 a Menorca en compliment de l'article 40 de la Llei d'habitatge.
6524
AT) RGE núm. 7182/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions inspectores durant
el primer semestre de l'any 2021 a Menorca en compliment de l'article 40 de la Llei d'habitatge.
6524
AU) RGE núm. 7183/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a requeriment de col·laboració
a companyies subministradores i entitats gestores durant l'any 2019.
6524
AV) RGE núm. 7184/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a requeriment de col·laboració
a companyies subministradores i entitats gestores durant l'any 2019 a Menorca .
6524
AW) RGE núm. 7185/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a requeriment de col·laboració
a companyies subministradores i entitats gestores durant l'any 2020.
6524
AX) RGE núm. 7186/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a requeriment de col·laboració
a companyies subministradores i entitats gestores durant l'any 2020 a Menorca .
6525
AY) RGE núm. 7187/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a requeriment de col·laboració
a companyies subministradores i entitats gestores durant el primer semestres de l'any 2021.
6525
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AZ) RGE núm. 7188/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a requeriment de col·laboració
a companyies subministradores i entitats gestores durant el primer semestres de l'any 2021 a Menorca .
6525
BA) RGE núm. 7189/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cessió d'habitatges desocupats
de grans tenidors.
6525
BB) RGE núm. 7190/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cessió d'habitatges desocupats
de grans tenidors a Menorca.
6525
BC) RGE núm. 7191/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aprovació del reglament que
estableix les situacions de manteniment dels subministraments bàsics prevists a l'article 43 apartat 2 de la Llei d'habitatge.
6525
BD) RGE núm. 7192/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a import del Fons d'atenció
solidària de subministraments bàsics.
6526
BE) RGE núm. 7193/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a acords o convenis de
col·laboració amb companyies subministradores d'aigua, electricitat i gas per dotar el Fons d'atenció solidària de subministraments
bàsics.
6526
BF) RGE núm. 7194/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de reunions celebrades
per la Mesa Autonòmica de l'Habitatge.
6526
BG) RGE núm. 7195/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de reunions celebrades
per la Mesa per a la garantia del manteniment dels subministraments bàsics.
6526
BH) RGE núm. 7196/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions dutes a terme amb
l'import de les fiances dipositades.
6526
BI) RGE núm. 7197/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a demandants inscrits al Registre
públic de demandants d'habitatge protegit a data de 19 de juny de 2019.
6526
BJ) RGE núm. 7198/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a demandants inscrits al Registre
públic de demandants d'habitatge protegit a data de 19 de juny de 2020.
6527
BK) RGE núm. 7199/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a demandants inscrits al
Registre públic de demandants d'habitatge protegit a data de 19 de juny de 2021.
6527
BL) RGE núm. 7200/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a demandants inscrits al
Registre públic de demandants d'habitatge protegit a data de 19 de juny de 2019 a Menorca.
6527
BM) RGE núm. 7201/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a demandants inscrits al
Registre públic de demandants d'habitatge protegit a data de 19 de juny de 2020 a Menorca.
6527
BN) RGE núm. 7202/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a demandants inscrits al
Registre públic de demandants d'habitatge protegit a data de 19 de juny de 2021 a Menorca.
6527
BO) RGE núm. 7203/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges inscrits al Registre
d'habitatges protegits a data de 19 de juny de 2019.
6527
BP) RGE núm. 7204/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges inscrits al Registre
d'habitatges protegits a data de 19 de juny de 2020.
6528
BQ) RGE núm. 7205/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges inscrits al Registre
d'habitatges protegits a data de 19 de juny de 2021.
6528
BR) RGE núm. 7206/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges inscrits al Registre
d'habitatges protegits a data de 19 de juny de 2019 a Menorca.
6528
BS) RGE núm. 7207/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges inscrits al Registre
d'habitatges protegits a data de 19 de juny de 2020 a Menorca.
6528
BT) RGE núm. 7208/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges inscrits al Registre
d'habitatges protegits a data de 19 de juny de 2021 a Menorca.
6528
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BU) RGE núm. 7209/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a no-formalització en escriptura
pública de l'adquisició d'algun habitatge de protecció oficial.
6528
BV) RGE núm. 7210/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a no-formalització en escriptura
pública de l'adquisició d'algun habitatge de protecció oficial a Menorca.
6529
BW) RGE núm. 7211/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a denegacions d'inscripció
de títols d'adquisició d'habitatges de protecció pública per no haver-ho comunicat a l'administració competent en habitatge.
6529
BX) RGE núm. 7212/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a denegacions d'inscripció de
títols d'adquisició d'habitatges de protecció pública a Menorca.
6529
BY) RGE núm. 7213/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a quantitat ingressada com a
conseqüència de les multes imposades amb caràcter sancionador derivades de l'aplicació de la Llei d'habitatge.
6529
BZ) RGE núm. 7214/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a polítiques públiques
destinades a garantir el dret a l'habitatge finançades amb l'import ingressat com a conseqüència de les multes imposades amb caràcter
sancionador derivades de l'aplicació de la Llei d'habitatge.
6529
CA) RGE núm. 7215/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a efectius del cos d'inspectors
adscrits a la conselleria competent en matèria d'habitatge que vetlla per l'aplicació de la Llei d'habitatge.
6529
CB) RGE núm. 7216/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a efectius del cos d'inspectors
adscrits a la conselleria competent en matèria d'habitatge que vetlla per l'aplicació de la Llei d'habitatge a Menorca.
6530
CC) RGE núm. 7217/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aprovació del Pla director
sectorial d'habitatge de les Illes Balears.
6530
CD) RGE núm. 7220/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
discriminació lingüística (I).
6530
CE) RGE núm. 7221/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
discriminació lingüística (II).
6530
CF) RGE núm. 7222/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
discriminació lingüística (III).
6530
CG) RGE núm. 7223/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
discriminació lingüística (IV).
6530
CH) RGE núm. 7224/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
discriminació lingüística (V).
6531

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 7033/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa del Règim especial de les Illes Balears davant el menyspreu
del Govern del Sr. Sánchez (procediment d'urgència).
6531

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 7146/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a realització de les proves serològiques als professionals sanitaris
i sociosanitaris per a la prevenció de contagis de COVID-19, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
6533

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 5145/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
servei d'atenció sanitària a través de les cridades al 061.
6533
B) A la Pregunta RGE núm. 6273/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a descens
de facturació del sector HORECA.
6533
C) A la Pregunta RGE núm. 17937/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2020 per l'Institut Balear de la Joventut IBJOVE.
6534
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D) A la Pregunta RGE núm. 17938/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2020 a l'Oficina de Defensa dels Drets de la Infància i l'Adolescència OBIA.
6534
E) A la Pregunta RGE núm. 18044/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
atenció presencial al municipi de Ciutadella per part del Govern de les Illes Balears (1).
6534
F) A les Preguntes RGE núm. 18056 a 18058/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a unitat de trasllat SVA-UVI Pediàtrica a Menorca, Eivissa i Mallorca.
6534
G) A la Pregunta RGE núm. 15/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pressupost executat per la Direcció General de Cooperació de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, corresponent a l'exercici 2020.
6535
H) A la Pregunta RGE núm. 16/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pressupost executat per la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, corresponent a l'exercici
2020.
6535
I) A les Preguntes RGE núm. 5959 a 5970/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
alts càrrecs, personal directiu i personal eventual de les conselleries del Govern i dels ens instrumentals que en depenen, si n'és el cas,
que s'han negat a vacunar-se contra la COVID-19 a data 23 de juny de 2021.
6538
J) A la Pregunta RGE núm. 6008/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa
"Baleares bonos de comercio".
6538
K) A les Preguntes RGE núm. 6026 i 6027/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a vaccinació contra la COVID-19 dels alts càrrecs del Govern (1 i 2).
6539
L) A la Pregunta RGE núm. 6032/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació
de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) en relació amb els menors afectats pel macrobrot de COVID a les Illes Balears
(1).
6539
M) A la Pregunta RGE núm. 6033/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació
de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) en relació amb els menors afectats pel macrobrot de COVID a les Illes Balears
(2).
6539
N) A la Pregunta RGE núm. 6034/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació
de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) en relació amb els menors afectats pel macrobrot de COVID a les Illes Balears
(3).
6540
O) A la Pregunta RGE núm. 6036/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació
de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) en relació amb els menors afectats pel macrobrot de COVID a les Illes Balears
(5).
6540
P) A la Pregunta RGE núm. 6066/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a seguiment
efectiu de les sol·licituds i concessions vinculades al Pla MOVES III.
6540

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 6988/21, complementat amb l'escrit RGE núm. 7159/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de
compareixença dels membres del Govern competents, davant el Ple de la cambra, per tal de donar compliment al primer punt de la
Proposició no de llei RGE núm. 2377/21, relativa a aplicació immediata de mesures de compensació dels desavantatges de la insularitat.
6540
B) RGE núm. 6989/21, complementat amb l'escrit RGE núm. 7160/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de
compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, davant la Comissió de Turisme i Treball, sobre l'acord de
transacció entre el SOIB i PIMEB en relació amb el fraccionament i l'ajornament del deute de la PIMEB derivat de diferents expedients
de reemborsament de subvencions tramitats pel SOIB.
6540

3.17. INFORMACIÓ
A) Admissió del Decret llei 8/2021, de 30 d'agost, pel qual es modifiquen el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions
socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, i el Decret 84/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la
capacitat econòmica amb la finalitat d’establir la participació econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials
que formen part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears, i per concretar les prestacions econòmiques del
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Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència; amb sol·licitud de convocatòria de sessió extraordinària i habilitació dels dies
necessaris per tal de possibilitar-la (RGE núm. 7145/21).
6541
B) Manteniment per al proper període de sessions de les interpel·lacions RGE núm. 9477/20 i 14923/20.

6541

C) Acord d'excepcionar l'article 186.1 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

6541

4. INFORMACIONS
A) Renúncia a la condició de diputada de la Sra. Sílvia Tur i Ribas.

6541

B) Canvi de portaveu suplent del Grup Parlamentari Mixt.

6541

C) Incorporació del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual al Grup Parlamentari Mixt.

6542

D) Adscripció de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló al Grup Parlamentari Popular.

6542

E) Política de seguretat de la informació.

6542

F) Quarta pròrroga de la Declaració de l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament
del Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis.
6542
G) Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda de les persones físiques i de patrimoni, si escau, de l'any 2020 de les
diputades María Salomé Cabrera i Roselló i Maria Antònia Sureda i Martí, i dels diputats Miquel Ensenyat i Riutort, Antonio Costa
i Costa, Antonio Francisco Fuster i Zanoguera i Juan Manuel Gómez i Gordiola.
6543
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
extraordinària de dia 27 de juliol de 2021, debaté les preguntes
que es relacionen a continuació:
A) RGE núm. 6412/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a la sostenibilitat de quatre
sortides simultànies per trajecte entre Eivissa i Formentera en
diferents moments del dia, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.
B) RGE núm. 6397/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a l'increment del nombre de professionals de
pediatria a l'Hospital Can Misses d'Eivissa dins aquest any, que
contestà la consellera de Salut i Consum.
C) RGE núm. 6400/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pèssima
imatge de Balears com a destinació turística, que contestà el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.
D) RGE núm. 6401/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a les
dades de l'atur en plena temporada turística, que contestà el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.
E) RGE núm. 6413/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
l'augment de contagis COVID-19 entre els treballadors de
residències i personal sanitari, que contestà la consellera de
salut i Consum.

figura de l'agent COVID, que contestà la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.
K) RGE núm. 6408/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol sobre
l'arribada de pasteres a les Illes Balears, que contestà la
consellera d'Afers Socials i Esports.
L) RGE núm. 6409/21, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a educadors
socials, que contestà el conseller d'Educació i Formació
Professional.
M) RGE núm. 6411/21, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de la gestió de
l'administració del Govern del rebrot de la COVID-19, que
formulà la diputada del mateix grup Patrícia Font i Marbán i
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
N) RGE núm. 6396/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a posada en marxa de la nova figura d'"agent COVID",
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
O) RGE núm. 6395/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a l'acció del
Govern balear, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
P) RGE núm. 6414/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions del Govern
en relació amb els augments dels contagis de COVID-19, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
Q) RGE núm. 6410/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a la compareixença de la
presidenta al Parlament, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

F) RGE núm. 6403/21, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes de
la crisi del "macrobotellot" a la temporada turística, que
contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.
G) RGE núm. 6404/21, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de
desescalada, que contestà la consellera de Salut i Consum.
H) RGE núm. 6405/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temporada
d'estiu en relació amb l'illa de Cabrera, que contestà el
conseller de Medi Ambient i Territori.
I) RGE núm. 6406/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
tramvia de Palma, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.
J) RGE núm. 6407/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a nou decret llei i nova

1.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença urgent del Sr. Conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, davant el Ple de la cambra,
sobre la situació econòmica i laboral actual (RGE núm.
6445/21).
A la segona sessió extraordinària del Ple del Parlament de
les Illes Balears de dia 27 de juliol de 2021, tengué lloc la
compareixença urgent del Sr. Conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, qui informà sobre el tema indicat.
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

1.5. INFORMACIONS
D)
Ordre de Publicació
A)
Decaïment de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple de la cambra RGE núm. 6402/21.
A la primera sessió extraordinària del Ple del Parlament de
dia 27 de juliol de 2021, quedà decaiguda la pregunta
esmentada, presentada per la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'ampliació
de restriccions al sector de la pesca d'arrossegament, a causa de
l'absència de la consellera que l'havia de respondre.
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual
es valida el Decret Llei 7/2021, de 20 de juliol, de
modificació del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s’estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (RGE núm.
6559, 6580 i 6631/21).
D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la
quarta sessió extraordinària de dia 27 de juliol de 2021, després
d’un debat i una votació de totalitat, acordà validar el Decret
Llei 7/2021, de 20 de juliol, de modificació del Decret llei
11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19 (Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 97 de 20 de juliol, 98 de 22 de juliol i 100 de 27
de juliol de 2021).
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

B)
Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual
es valida el Decret Llei 6/2021, de 9 de juliol, de modificació
de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears (RGE núm. 6472/21).

Ordre de Publicació
D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la
tercera sessió extraordinària de dia 27 de juliol de 2021,
després d’un debat i una votació de totalitat, acordà validar el
Decret Llei 6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei
4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de
les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 92 de
10 de juliol de 2021).

Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)

E)
No-tramitació com a projecte de llei del Decret Llei
7/2021, de 20 de juliol, de modificació del Decret llei
11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19 (RGE núm. 6559, 6580 i
6631/21).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la quarta sessió
extraordinària de dia 27 de juliol de 2021, rebutjà, per 19 vots
a favor, 26 en contra i cap abstenció, la tramitació com a
projecte de llei del decret llei esmentat.
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

No-tramitació com a projecte de llei del Decret Llei
6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de 17
de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears (RGE núm. 6472/21).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la tercera sessió
extraordinària de dia 27 de juliol de 2021, després de tres
votacions en les quals es produí un empat de 25 vots a favor, 25
en contra i 2 abstencions, rebutjà, conformement amb l'article
101.1 del Reglament de la cambra, la tramitació com a projecte
de llei del decret llei esmentat.
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 d'abril de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
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núm. 3868/21, relativa a personal temporal de l'administració
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i quedà
aprovada la següent:

personal estatutari temporal, per determinar si els
nomenaments o contractes s’ajusten a la Directiva 1999/70
segons la interpretació de la Sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea de 19 de març de 2020 i a la
jurisprudència i doctrina del Tribunal Suprem; i a elaborar
un inventari de llocs de treball ocupats per personal
funcionari interí, personal estatutari temporal i personal
laboral no fix, amb les característiques dels llocs,
l’afectació per ofertes públiques actuals o dels darrers deu
anys. Els informes es traslladaran als sindicats amb
representativitat a la Mesa de l’Empleat Públic en un
termini màxim de sis mesos i als grups parlamentaris.

RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a l’eliminació de les taxes de reposició, per tal
de poder convocar totes les places vacants i dotades a
l’Administració de la comunitat autònoma i al seu sector
públic.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya, dins el marc de la Conferència Sectorial
d’Administracions Públiques i els respectius òrgans de
representació de personal, a impulsar dins el termini màxim
de tres mesos, una reforma consensuada del Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, sobre l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic, que ofereixi resposta a la Sentència del
TJUE de data 19 de març de 2020, i a la resta de
jurisprudència relativa al que estableix la clàusula 5 de la
Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999,
sobre el treball de durada determinada, per abordar el
problema de la temporalitat en l'ocupació pública.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a articular, en el termini màxim de sis mesos,
respostes legals bàsiques -eficients i eficacesd'estabilització dels empleats, previ diàleg amb les
comunitats autònomes i la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP), així com amb les centrals
sindicals amb representativitat a la Mesa General de
l’Empleat Públic; a evitar que es generin noves borses
d'ocupació pública temporal, a intensificar els controls, els
procediments de comprovació i la inspecció del compliment
dels processos selectius i d’accés a la funció pública amb
l’objectiu de reduir la temporalitat i establir procediments
sancionadors sobre els gestors públics en relació amb els
incompliments de les previsions normatives en matèria
d’ocupació pública temporal.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’adaptació del marc normatiu propi en un
termini no superior a tres mesos des de la modificació de la
normativa bàsica estatal.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reduir l’actual taxa de temporalitat a
l’Administració de la comunitat autònoma i al seu sector
públic, d’acord amb la legislació bàsica vigent per a
l’estabilització de les empleades i els empleats públics,
previ diàleg i negociació amb les centrals sindicals amb
representativitat a la Mesa de l’Empleat Públic i/o a les
diferents meses sectorials o als òrgans de negociació del
sector públic.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un informe jurídic per part del
departament jurídic de funció pública respecte del personal
funcionari interí i laboral no fix de serveis generals, un
informe del departament jurídic de personal docent i un
informe del departament jurídic de l’Ibsalut respecte del

A la seu del Parlament, 4 de maig de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Sílvia Cano i Juan
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de maig de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 998/21, relativa a avanç en la gestió dels ports de Maó,
Eivissa, La Savina i Alcúdia, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears que en el termini màxim de 5 mesos
elabori, d’acord amb la normativa aplicable, els informes
necessaris que justifiquin si es troba acreditat de forma
indubtable que han desaparegut i cessat les circumstàncies
que varen determinar la qualificació com d’interès general
dels ports de Maó, Eivissa, la Savina i Alcúdia. Si així ho
justifiquen aquests informes, s’insta el Govern que presenti,
en el mateix termini, davant el Govern de l’Estat petició de
canvi de qualificació d’aquests ports perquè passin a ser
gestionats pel Govern balear.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears que en el termini màxim de 5 mesos trameti
al Govern de l’Estat petició justificada que la gestió dels
ports de Maó, Eivissa, la Savina i Alcúdia deixi d’estar
reservada a l’Estat i hi pugui participar la comunitat
autònoma, encara que això requereixi les modificacions
jurídiques que es determinin.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears que en el termini màxim de 5 mesos,
d’acord amb la normativa aplicable, elabori els informes
necessaris que justifiquin la segregació del màxim
d’instal·lacions nàutiques actualment adscrites a ports
d’interès general. Si així ho justifiquen aquests informes,
s’insta el Govern que presenti, en el mateix termini, davant
el Govern de l’Estat petició de segregació d’aquestes
instal·lacions perquè passin a ser gestionades pel Govern
balear.
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A la seu del Parlament, 18 de maig de 2021
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez
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2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Empat a la votació de l'apartat 1 de la Proposició no de
llei RGE núm. 10364/20.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 d'abril de
2021, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1909/21, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a establiment de
sistemes específics d'inspecció i règim sancionador per a les
administracions que realitzin conductes abusives en matèria de
contractació pública, específicament en la contractació
successiva de personal temporal en frau de llei, amb el resultat
següent: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra 7 i
abstencions 0.
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 d'abril de
2021, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2213/21, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a eradicació de l'abús de la temporalitat en el sector públic,
amb el resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en
contra 7 i abstencions 0.
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, en
sessió de dia 28 d'abril de 2021, es produí un empat en el
resultat de la votació de l'apartat 1 de la proposició no de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a qualitat en l'ocupació pública. Després de les tres votacions
preceptives de l'article 101.3 del Reglament de la cambra,
l'empat d'aquest apartat es dirimirà en el Ple.
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Empat a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
15787/20.
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, en
sessió de dia 15 de maig de 2021, es produí un empat en el
resultat de la votació de la proposició no de llei esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció
de taxes de ports de l'APB. Després de les tres votacions
preceptives de l'article 101.3 del Reglament de la cambra,
l'empat d'aquesta proposició no de llei es dirimirà en el Ple.
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 d'abril de
2021, rebutjà els Punts 2 i 3 de la Proposició no de llei RGE
núm. 10364/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
qualitat en l'ocupació pública, amb el resultat següent:
• Punt 2: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra 7 i
abstencions 0.
• Punt 3: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra 6 i
abstencions 1.
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 de setembre de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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A)

D)

RGE núm. 7028/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
personal docent que denuncia casos d'assetjament per part
de l'alumnat.

RGE núm. 7035/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
treballadors contractats des del Servei de Salut i la
Conselleria de Salut i Consum des de l'inici de la pandèmia
de la COVID-19.

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.
Quantes denúncies d'assetjament al personal docent per part
de l'alumnat es comuniquen cada curs escolar a la Conselleria
d'Educació i i Formació Professional?
Palma, a 30 d'agost de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

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.
Dels 3.639 treballadors contractats pel Servei de Salut i la
Conselleria de Salut i Consum des de l'inici de la pandèmia de
la COVID-19:
1. Quants, del total, han estat contractats per a l'atenció i la
gestió específica de la pandèmia?
2. Quants dels anunciats han estat per contractació fixa i
indefinida?

B)
RGE núm. 7029/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
iniciatives d'informació i divulgació del protocol d'actuació
de la Conselleria d'Educació i Formació Professional en
matèria d'assetjament als professionals docents per part
dels alumnes.
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.

3. Quins dels 3.639 treballadors són professionals sanitaris?
4. Dels professionals sanitaris contractats, a quines categories
sanitàries especifiques corresponen (facultatius, infermeria,
tècnics cures auxiliars d'infermeria, i un altre personal amb
funcions de zeladors)?
5. Del personal contractat, no sanitari, a quines funcions i
destinacions operatives han estat assignats i amb quines
categories?

Quines iniciatives d'informació i divulgació du a terme la
Conselleria d'Educació i i Formació Professional entre els
docents del protocol d'actuació davant situacions d'assetjament
a docents per part dels alumnes?
Palma, a 30 d'agost de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

C)
RGE núm. 7030/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
avaços en el Pla de conciliació de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat de redacció es troba el Pla de conciliació de
les Illes Balears?
Palma, a 30 d'agost de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Palma, a 30 d'agost de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 7050/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de persones ingressades als
hospitals de les Illes per patologies diverses que s'han
contaniat de la COVID durant la seva estada.
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.
Quantes persones ingressades als hospitals de les Illes per
patologies diverses s'han contagiat de COVID durant la seva
estada?
Palma, a 31 d'agost de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom
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F)

I)

RGE núm. 7051/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de persones que hi ha en llista
d'espera als hospitals de Balears pendents d'una operació
quirúrgica.

RGE núm. 7054/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a actuacions previstes per la Conselleria
de Medi Ambient per eradicar la presència de l'alga
invasora tropical Halimeda incrassata, detectada al Parc
Nacional Maritiomoterrestree de Cabrera.

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.
Quantes persones hi ha en llista d'espera als hospitals de
Balears pendents d'una operació quirúrgica?
Palma, a 31 d'agost de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions pensa dur a terme la Conselleria de Medi
Ambient per eradicar la presència de l'alga invasora tropical
Halimeda incrassata, detectada al Parc Nacional
Maritiomoterrestree de Cabrera?
Palma, a 31 d'agost de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

G)
RGE núm. 7052/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de persones que hi ha en llista
d'espera als hospitals de Balears pendents d'una operació
oncològica.
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.
Quantes persones hi ha en llista d'espera als hospitals de
Balears pendents d'una operació oncològica?
Palma, a 31 d'agost de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

J)
RGE núm. 7055/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a previsions de la Conselleria d'Educació
d'ampliar l'oferta d'ensenyament a altres religions diferents
de la catòlica i la musulmana els pròxims cursos acadèmics.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst la Conselleria d'Educació ampliar l'oferta
d'ensenyament a altres religions diferents de la catòlica i la
musulmana els pròxims cursos acadèmics?
Palma, a 31 d'agost de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

H)
RGE núm. 7053/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a UBS que funcionen a temps parcial per
mor de la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines UBS continuen funcionant a temps parcial per mor
de la COVID a les nostres illes?
Palma, a 31 d'agost de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

K)
RGE núm. 7056/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada, per
part del Govern de l'Estat, de 28 treballadors del SEPE.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines gestions ha fet el Govern de les Illes Balears per tal
d'evitar la retallada, per part del Govern de l'Estat, de 28
treballadors del SEPE just a final de temporada?
Palma, a 30 d'agost de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa
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L)

O)

RGE núm. 7057/21, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a previsió del Govern de potenciar
nous estudis de formació professional a Manacor.

RGE núm. 7063/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
de selecció del personal docent que impartirà l'assignatura
de religió islàmica.

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.

Té previst el Govern potenciar nous estudis de formació
professional a Manacor? Quins?

En relació amb l'assignatura de religió islàmica que
s'impartirà a diverses centres educatius públics de les Illes
Balears el proper curs, ens pot indicar quin ha estat el procés de
selecció del personal docent que impartirà aquesta assignatura?

Palma, a 31 d'agost de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

Palma, a 31 d'agost de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

M)
RGE núm. 7058/21, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a avaluació del Govern de les
necessitats de nous estudis de formació professional a la
zona Manacor.
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.
Ha avaluar el Govern les necessitats de nous estudis de
formació professional a la zona de Manacor?
Palma, a 31 d'agost de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

P)
RGE núm. 7065/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
requisits exigits al personal docent que impartirà
l'assignatura de religió islàmica a centres públics.
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 relació amb l'assignatura de religió islàmica que
s'impartirà a diverses centres educatius públics de les Illes
Balears el proper curs, ens pot indicar quins requisits
s'exigeixen al personal docent que impartirà aquesta
assignatura?
Palma, a 31 d'agost de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

N)
RGE núm. 7059/21, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a gestions del Govern amb
l'Ajuntament de Manacor per obtenir terrenys o
instal·lacions per ampliar els estudis de formació
professional al municipi.
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.
Ha iniciat el Govern alguna gestió amb l'Ajuntament de
Manacor per ampliar els estudis de formació professional a
Manacor?
Palma, a 31 d'agost de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

Q)
RGE núm. 7066/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
preparació específica del personal docent que impartirà
religió islàmica a centres públics.
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 relació amb l'assignatura de religió islàmica que
s'impartirà a diverses centres educatius públics de les Illes
Balears el proper curs, ens pot indicar quina preparació
específica té el personal docent que impartirà aquesta
assignatura?
Palma, a 31 d'agost de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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R)
RGE núm. 7067/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de professors que impartiran religió islàmica a
centres públics.
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 relació amb l'assignatura de religió islàmica que
s'impartirà a diverses centres educatius públics de les Illes
Balears el proper curs, ens pot indicar quin és el nombre de
professors que, a dia d'avui, estan habilitats per impartir
aquesta assignatura?
Palma, a 31 d'agost de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

S)
RGE núm. 7084/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
agressions als treballadors del Servei de Salut de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de professionals sanitaris del Servei de
Salut i també dels serveis que hi col·laboren (SAMU 061...)
que han sofert alguna agressió des de l'1 de gener de 2021 dins
el seu àmbit laboral?
Quin és el nombre de treballadors no sanitaris del Servei de
Salut i també dels serveis que hi col·laboren, que han sofert
alguna agressió des de l'1 de gener de 2021 dins el seu àmbit
laboral?
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Quin és el nombre de professionals sanitaris del Servei de
Salut IB que durant l'any 2020 s'ha acollit al servei de suport
psicològic ofert des de l'Administració de la CAIB (Servei de
Salut, Conselleria de Salut i Consum o altres departaments)?
Quin és el nombre de professionals sanitaris del Servei de
Salut IB que durant l'any 2021 s'ha acollit al servei de suport
psicològic ofert des de l'Administració de la CAIB (Servei de
Salut, Conselleria de Salut i Consum o altres departaments)?
Quin és el nombre de treballadors públics no sanitaris (tant
del Servei de Salut, com d'altres departaments del GOIB
-treballadors de residències, personal sociosanitari àmbits de
dependència, discapacitat-, que durant l'any 2021 s'ha acollit al
servei de suport psicològic ofert des de l'Administració de la
CAIB (Servei de Salut, Conselleria de Salut i Consum o altres
departaments)?
Té concertat el Govern de les Illes Balears, a més del servei
propi d'atenció de l'Ibsalut, qualque conveni o acord de
col·laboració amb altres institucions (Col·legi Oficial de
Psicòlegs de les Illes Balears o d'altres) per a l'atenció i suport
psicològic pel patiment emocional (estrès, fatiga pandèmica,
ansietat,...) del personal que treballa a l'administració i el sector
públics de la CAIB?
Palma, a 31 d'agost de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

U)
RGE núm. 7108/21, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a classes de religió de l'Islam.
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 material didàctic s'emprarà en la impartició de
l'assignatura de religió de l'Islam?

Quin és el nombre total d'agressions sofertes al personal
sanitari del Servei de Salut, durant l'any 2020?

Palma, a 1 de setembre de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 31 d'agost de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
V)
T)
RGE núm. 7086/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
personal treballador públic de l'administració autonòmica
de les Illes Balears en situació de patiment emocional
afectat per la situació de la COVID-19 que s'ha acollit al
servei de suport psicològic.
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. 7109/21, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a classes de religió de l'Islam.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la planificació curricular i didàctica de
l'assignatura de religió de l'Islam?
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Palma, a 1 de setembre de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Z)
RGE núm. 7162/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ofertes de
lloguer social que s'han formulat per part de grans tenidors
a l'empara del que preveu l'article 26 bis de la Llei 5/2018.

W)
RGE núm. 7141/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió d'actuacions de reparació o neteja a la
zona de Cala Tuent.

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

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

Des de l'aprovació del Decret llei 3/2020, de 28 de febrer,
de mesures urgents en matèria d'habitatge, quantes ofertes de
lloguer social s'han formulat per part de grans tenidors a
l'empara del que preveu l'article 26 bis de la Llei 5/2018, de 19
de juny, de l'habitatge de les Illes Balears?

Té prevista la Conselleria de Medi Ambient alguna actuació
de reparació o neteja a la zona hidràulica de Cala Tuent?
Palma, a 3 de setembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

X)
RGE núm. 7142/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a responsabilitat del manteniment de la zona de la
Font de Cala Tuent.
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.
És responsabilitat del Govern reparar la zona de la Font de
Cala Tuent o zona hidràulica de Cala Tuent?
Palma, a 3 de setembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AA)
RGE núm. 7163/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ofertes de
lloguer social que s'han formulat a Menorca per part de
grans tenidors a l'empara del que preveu l'article 26 bis de
la Llei 5/2018.
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.
Des de l'aprovació del Decret llei 3/2020, de 28 de febrer,
de mesures urgents en matèria d'habitatge, quantes ofertes de
lloguer social s'han formulat a Menorca per part de grans
tenidors a l'empara del que preveu l'article 26 bis de la Llei
5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de les Illes Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

Y)
RGE núm. 7161/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aprovació
del Pla de rehabilitació d'habitatges.
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.
Quan aprovarà el Govern el Pla de rehabilitació d'habitatges
previst a l'article 21 apartat 2 de la Llei 5/2018, de 19 de juny,
de l'habitatge de les Illes Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AB)
RGE núm. 7164/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adquisició
d'immobles mitjançant el dret de tanteig i retracte en els
termes prevists a l'article 26 ter de la Llei d'habitatge.
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.
Des de l'aprovació del Decret llei 3/2020, de 28 de febrer,
de mesures urgents en matèria d'habitatge, quants immobles ha
adquirit el Govern de les Illes Balears mitjançant el dret de
tanteig i retracte en els termes prevists a l'article 26 ter de la
Llei 5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de les Illes Balears?
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Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AC)
RGE núm. 7165/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adquisició
d'immobles a Menorca mitjançant el dret de tanteig i
retracte en els termes prevists a l'article 26 ter de la Llei
d'habitatge.
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.
Des de l'aprovació del Decret llei 3/2020, de 28 de febrer,
de mesures urgents en matèria d'habitatge, quants immobles a
Menorca ha adquirit el Govern de les Illes Balears mitjançant
el dret de tanteig i retracte en els termes prevists a l'article 26
ter de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de les Illes
Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AD)
RGE núm. 7166/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges
i terrenys en sòls classificats com a urbans o urbanitzables
adquirits mitjançant el dret de tanteig i retracte en els
termes prevists a l'article 26 quater de la Llei d'habitatge.
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.
Des de l'aprovació del Decret llei 3/2020, de 28 de febrer,
de mesures urgents en matèria d'habitatge, quants habitatges i
terrenys en sòls classificats com a urbans o urbanitzables ha
adquirit el Govern de les Illes Balears mitjançant el dret de
tanteig i retracte en els termes prevists a l'article 26 quater de
la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de les Illes
Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AE)
RGE núm. 7167/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges
i terrenys en sòls classificats com a urbans o urbanitzables
ubicats a Menorca adquirits mitjançant el dret de tanteig
i retracte en els termes prevists a l'article 26 quater de la
Llei d'habitatge.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Des de l'aprovació del Decret llei 3/2020, de 28 de febrer,
de mesures urgents en matèria d'habitatge, quants habitatges i
terrenys en sòls classificats com a urbans o urbanitzables
ubicats a Menorca ha adquirit el Govern de les Illes Balears
mitjançant el dret de tanteig i retracte en els termes prevists a
l'article 26 quater de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de
l'habitatge de les Illes Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AF)
RGE núm. 7168/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ofertes
econòmiques de promocions privades d'habitatges protegits
rebudes d'acord amb el que preveu l'article 74 de la Llei
d'habitatge.
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.
Des de l'aprovació de la Llei 5/2018, de 19 de juny,
d'habitatge de les Illes Balears, en quantes promocions privades
d'habitatges protegits els promotors han presentat una oferta
econòmica en el moment de sol·licitar la qualificació
provisional, d'acord amb el que preveu l'article 74 de la llei
esmentada? A quants habitatges equivalen aquestes
promocions?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AG)
RGE núm. 7169/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ofertes
econòmiques de promocions privades d'habitatges protegits
ubicades a Menorca rebudes d'acord amb el que preveu
l'article 74 de la Llei d'habitatge.
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.
Des de l'aprovació de la Llei 5/2018, de 19 de juny,
d'habitatge de les Illes Balears, en quantes promocions privades
d'habitatges protegits ubicades a Menorca els promotors han
presentat una oferta econòmica en el moment de sol·licitar la
qualificació provisional, d'acord amb el que preveu l'article 74
de la llei esmentada? A quants habitatges equivalen aquestes
promocions?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán
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AH)
RGE núm. 7170/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
promocions privades d'habitatge protegits sobre les quals
s'ha exercit el dret d'adquisició preferent d'acord amb
l'article 74 de la Llei d'habitatge.
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.
Des de l'aprovació de la Llei 5/2018, de 19 de juny,
d'habitatge de les Illes Balears, en quantes promocions privades
d'habitatges protegits de les quals els promotors han presentat
una oferta econòmica en el moment de sol·licitar la qualificació
provisional, l'IBAVI ha exercit el dret d'adquisició preferent
d'acord amb el que preveu l'article 74 de la llei esmentada? A
quants habitatges equivalen aquestes promocions?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AI)
RGE núm. 7171/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
promocions privades d'habitatge protegits ubicades a
Menorca sobre les quals s'ha exercit el dret d'adquisició
preferent d'acord amb l'article 74 de la Llei d'habitatge.
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.
Des de l'aprovació de la Llei 5/2018, de 19 de juny,
d'habitatge de les Illes Balears, en quantes promocions privades
d'habitatges protegits ubicades a Menorca de les quals els
promotors han presentat una oferta econòmica en el moment de
sol·licitar la qualificació provisional, l'IBAVI ha exercit el dret
d'adquisició preferent d'acord amb el que preveu l'article 74 de
la llei esmentada? A quants habitatges equivalen aquestes
promocions?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AJ)
RGE núm. 7172/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
transmissions d'habitatges protegits sobre les quals s'ha
exercit el dret de tanteig i retracte previst a l'article 75 de
la Llei d'habitatge.
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.

Des de l'aprovació del Decret llei 3/2020, de 28 de febrer,
de mesures urgents en matèria d'habitatge, en quantes
transmissions d'habitatges protegits la Conselleria d'Habitatge
ha exercit el dret de tanteig i retracte previst a l'article 75 de la
Llei 5/2018, de 19 de juny, d'habitatge de les Illes Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AK)
RGE núm. 7173/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
transmissions d'habitatges protegits ubicats a Menorca
sobre les quals s'ha exercit el dret de tanteig i retracte
previst a l'article 75 de la Llei d'habitatge.
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.
Des de l'aprovació del Decret llei 3/2020, de 28 de febrer,
de mesures urgents en matèria d'habitatge, en quantes
transmissions d'habitatges protegits ubicats a Menorca la
Conselleria d'Habitatge ha exercit el dret de tanteig i retracte
previst a l'article 75 de la Llei 5/2018, de 19 de juny,
d'habitatge de les Illes Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AL)
RGE núm. 7174/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
transmissions d'habitatge qualificat com a protegit
notificades d'acord amb l'article 75 quater de la Llei
d'habitatge.
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.
Des de l'aprovació del decret 3/2020, de 28 de febrer, de
mesures urgents en matèria d'habitatge, quantes transmissions
d'habitatge qualificat com a protegit s'han notificat a la
conselleria competent en matèria d'habitatge, d'acord amb
l'article 75 quater de la Llei 5/2018, de 19 de juny, d'habitatge
de les Illes Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán
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AM)
RGE núm. 7175/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
transmissions d'habitatge qualificat com a protegit ubicat
a Menorca notificades d'acord amb l'article 75 quater de la
Llei d'habitatge.
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.
Des de l'aprovació del decret 3/2020, de 28 de febrer, de
mesures urgents en matèria d'habitatge, quantes transmissions
d'habitatge qualificat com a protegit ubicat a Menorca s'han
notificat a la conselleria competent en matèria d'habitatge,
d'acord amb l'article 75 quater de la Llei 5/2018, de 19 de juny,
d'habitatge de les Illes Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AN)
RGE núm. 7176/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a convenis
de col·laboració amb grans tenidors subscrits d'acord amb
el que preveu l'article 30 de la Llei d'habitatge.
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.
Des de l'aprovació de la Llei 5/2018, de 19 de juny,
d'habitatge de les Illes Balears, quants convenis de
col·laboració amb grans tenidors ha subscrit el Govern de les
Illes Balears per tal d'incrementar l'oferta d'alternatives
d'habitatge, d'acord amb el que preveu l'article 30 de la llei
esmentada?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AO)
RGE núm. 7177/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
inspectores durant l'any 2019 en compliment de l'article 40
de la Llei d'habitatge.
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.
Durant l'any 2019, quantes actuacions inspectores va dur a
terme la Conselleria d'Habitatge per tal de determinar si els
habitatges efectivament desocupats constaven al Registre
d'Habitatges Desocupats, d'acord amb l'article 40 de la Llei
5/2018, de 19 de juny, d'habitatge de les Illes Balears?
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Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AP)
RGE núm. 7178/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
inspectores durant l'any 2020 en compliment de l'article 40
de la Llei d'habitatge.
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.
Durant l'any 2020, quantes actuacions inspectores va dur a
terme la Conselleria d'Habitatge per tal de determinar si els
habitatges efectivament desocupats constaven al Registre
d'Habitatges Desocupats, d'acord amb l'article 40 de la Llei
5/2018, de 19 de juny, d'habitatge de les Illes Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AQ)
RGE núm. 7179/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
inspectores durant el primer semestre de l'any 2021 en
compliment de l'article 40 de la Llei d'habitatge.
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.
Durant el primer semestre de l'any 2021, quantes actuacions
inspectores va dur a terme la Conselleria d'Habitatge per tal de
determinar si els habitatges efectivament desocupats constaven
al Registre d'Habitatges Desocupats, d'acord amb l'article 40 de
la Llei 5/2018, de 19 de juny, d'habitatge de les Illes Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AR)
RGE núm. 7180/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
inspectores durant l'any 2019 a Menorca en compliment de
l'article 40 de la Llei d'habitatge.
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.
Durant l'any 2019, quantes actuacions inspectores va dur a
terme la Conselleria d'Habitatge a Menorca per tal de
determinar si els habitatges efectivament desocupats constaven
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al Registre d'Habitatges Desocupats, d'acord amb l'article 40 de
la Llei 5/2018, de 19 de juny, d'habitatge de les Illes Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AS)
RGE núm. 7181/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
inspectores durant l'any 2020 a Menorca en compliment de
l'article 40 de la Llei d'habitatge.
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.
Durant l'any 2020, quantes actuacions inspectores a
Menorca va dur a terme la Conselleria d'Habitatge per tal de
determinar si els habitatges efectivament desocupats constaven
al Registre d'Habitatges Desocupats, d'acord amb l'article 40 de
la Llei 5/2018, de 19 de juny, d'habitatge de les Illes Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AT)
RGE núm. 7182/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
inspectores durant el primer semestre de l'any 2021 a
Menorca en compliment de l'article 40 de la Llei
d'habitatge.
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.
Durant el primer semestre de l'any 2021, quantes actuacions
inspectores va dur a terme la Conselleria d'Habitatge a
Menorca per tal de determinar si els habitatges efectivament
desocupats constaven al Registre d'Habitatges Desocupats,
d'acord amb l'article 40 de la Llei 5/2018, de 19 de juny,
d'habitatge de les Illes Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AU)
RGE núm. 7183/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
requeriment de col·laboració a companyies
subministradores i entitats gestores durant l'any 2019.
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.

Durant l'any 2019, en quantes ocasions es va requerir la
col·laboració a companyies subministradores i entitats gestores
dels serveis d'aigua,. gas, electricitat o telecomunicacions a fi
d'acreditar la desocupació d'un habitatge, d'acord amb el que
preveu l'article 41 de la Llei 5/2018, de 19 de juny, d'habitatge
de les Illes Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AV)
RGE núm. 7184/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
requeriment de col·laboració a companyies
subministradores i entitats gestores durant l'any 2019 a
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.
Durant l'any 2019, en quantes ocasions es va requerir la
col·laboració a companyies subministradores i entitats gestores
dels serveis d'aigua,. gas, electricitat o telecomunicacions a fi
d'acreditar la desocupació d'un habitatge ubicat a Menorca,
d'acord amb el que preveu l'article 41 de la Llei 5/2018, de 19
de juny, d'habitatge de les Illes Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AW)
RGE núm. 7185/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
requeriment de col·laboració a companyies
subministradores i entitats gestores durant l'any 2020.
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.
Durant l'any 2020, en quantes ocasions es va requerir la
col·laboració a companyies subministradores i entitats gestores
dels serveis d'aigua,. gas, electricitat o telecomunicacions a fi
d'acreditar la desocupació d'un habitatge, d'acord amb el que
preveu l'article 41 de la Llei 5/2018, de 19 de juny, d'habitatge
de les Illes Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán
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AX)
RGE núm. 7186/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
requeriment de col·laboració a companyies
subministradores i entitats gestores durant l'any 2020 a
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.
Durant l'any 2020, en quantes ocasions es va requerir la
col·laboració a companyies subministradores i entitats gestores
dels serveis d'aigua,. gas, electricitat o telecomunicacions a fi
d'acreditar la desocupació d'un habitatge ubicat a Menorca,
d'acord amb el que preveu l'article 41 de la Llei 5/2018, de 19
de juny, d'habitatge de les Illes Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AY)
RGE núm. 7187/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
requeriment de col·laboració a companyies
subministradores i entitats gestores durant el primer
semestres de l'any 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.
Durant el primer semestre de l'any 2021, en quantes
ocasions es va requerir la col·laboració a companyies
subministradores i entitats gestores dels serveis d'aigua,. gas,
electricitat o telecomunicacions a fi d'acreditar la desocupació
d'un habitatge, d'acord amb el que preveu l'article 41 de la Llei
5/2018, de 19 de juny, d'habitatge de les Illes Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AZ)
RGE núm. 7188/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
requeriment de col·laboració a companyies
subministradores i entitats gestores durant el primer
semestres de l'any 2021 a 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.
Durant el primer semestre de l'any 2021, en quantes
ocasions es va requerir la col·laboració a companyies
subministradores i entitats gestores dels serveis d'aigua,. gas,
electricitat o telecomunicacions a fi d'acreditar la desocupació
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d'un habitatge ubicat a Menorca, d'acord amb el que preveu
l'article 41 de la Llei 5/2018, de 19 de juny, d'habitatge de les
Illes Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BA)
RGE núm. 7189/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cessió
d'habitatges desocupats de grans tenidors.
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.
Des de l'aprovació de la Llei 5/2018, de 19 de juny,
d'habitatge de les Illes Balears, quants habitatges desocupats de
grans tenidors s'han cedit d'acord amb el que preveu l'article 42
de la llei esmentada?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BB)
RGE núm. 7190/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cessió
d'habitatges desocupats de grans tenidors a 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.
Des de l'aprovació de la Llei 5/2018, de 19 de juny,
d'habitatge de les Illes Balears, quants habitatges desocupats de
grans tenidors ubicats a Menorca s'han cedit d'acord amb el que
preveu l'article 42 de la llei esmentada?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BC)
RGE núm. 7191/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aprovació
del reglament que estableix les situacions de manteniment
dels subministraments bàsics prevists a l'article 43 apartat
2 de la Llei d'habitatge.
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.
Quan preveu el Govern aprovar el reglament que estableix
les situacions de manteniment dels subministraments bàsics
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prevists a l'article 43 apartat 2 de la Llei 5/2018, de 19 de juny,
d'habitatge de les Illes Balears?

Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BD)
RGE núm. 7192/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a import del
Fons d'atenció solidària de subministraments bàsics.
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.
A data d'1 de setembre de 2021, de quin import disposa el
Fons d'atenció solidària de subministraments bàsics previst a
l'article 44 de la Llei 5/2018, de 19 de juny, d'habitatge de les
Illes Balears?

BG)
RGE núm. 7195/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
reunions celebrades per la Mesa per a la garantia del
manteniment dels subministraments bàsics.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació de reunions celebrades per la Mesa per
a la garantia del manteniment dels subministraments bàsics
prevista al títol VI de la Llei 5/2018, de 19 de juny, d'habitatge
de les Illes Balears, durant la present legislatura?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BE)
RGE núm. 7193/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a acords o
co nvenis de col·laboració amb company ies
subministradores d'aigua, electricitat i gas per dotar el
Fons d'atenció solidària de subministraments bàsics.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins acords o convenis de col·laboració ha establert el
Govern de les Illes Balears amb companyies subministradores
d'aigua, electricitat i gas per dotar el Fons d'atenció solidària de
subministraments bàsics, previst a l'article 44 de la Llei 5/2018,
de 19 de juny, d'habitatge de les Illes Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BF)
RGE núm. 7194/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
reunions celebrades per la Mesa Autonòmica de
l'Habitatge.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació de reunions celebrades per la Mesa
Autonòmica de l'Habitatge durant la present legislatura?

BH)
RGE núm. 7196/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
dutes a terme amb l'import de les fiances dipositades.
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.
Des de l'aprovació de la Llei 5/2018, de 19 de juny,
d'habitatge de les Illes Balears, quines actuacions s'han dut a
terme amb l'import de les fiances dipositades, d'acord amb el
que preveu el títol VII de la llei esmentada?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BI)
RGE núm. 7197/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
demandants inscrits al Registre públic de demandants
d'habitatge protegit a data de 19 de juny de 2019.
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 demandants figuraven inscrits al Registre públic de
demandants d'habitatge protegit a dada de 19 de juny de 2019?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán
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RGE núm. 7198/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
demandants inscrits al Registre públic de demandants
d'habitatge protegit a data de 19 de juny de 2020.

BM)
RGE núm. 7201/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
demandants inscrits al Registre públic de demandants
d'habitatge protegit a data de 19 de juny de 2020 a
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.

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 demandants figuraven inscrits al Registre públic de
demandants d'habitatge protegit a dada de 19 de juny de 2020?

Quants demandants figuraven inscrits al Registre públic de
demandants d'habitatge protegit a dada de 19 de juny de 2020
a Menorca?

BJ)

Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BK)
RGE núm. 7199/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
demandants inscrits al Registre públic de demandants
d'habitatge protegit a data de 19 de juny 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.
Quants demandants figuraven inscrits al Registre públic de
demandants d'habitatge protegit a dada de 19 de juny de 2021?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BL)
RGE núm. 7200/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
demandants inscrits al Registre públic de demandants
d'habitatge protegit a data de 19 de juny de 2019 a
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 demandants figuraven inscrits al Registre públic de
demandants d'habitatge protegir a dada de 19 de juny de 2019
a Menorca?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BN)
RGE núm. 7202/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
demandants inscrits al Registre públic de demandants
d'habitatge protegit a data de 19 de juny de 2021 a
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 demandants figuraven inscrits al Registre públic de
demandants d'habitatge protegit a dada de 19 de juny de 2021
a Menorca?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BO)
RGE núm. 7203/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges
inscrits al Registre d'habitatges protegits a data de 19 de
juny de 2019.
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 habitatges figuraven inscrits al Registre d'habitatges
protegits de les Illes Balears a dada de 19 de juny de 2019?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán
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BP)
RGE núm. 7204/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges
inscrits al Registre d'habitatges protegits a data de 19 de
juny de 2020.

BS)
RGE núm. 7207/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges
inscrits al Registre d'habitatges protegits a data de 19 de
juny de 2020 a 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.

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 habitatges figuraven inscrits al Registre d'habitatges
protegits de les Illes Balears a dada de 19 de juny de 2020?

Quants habitatges figuraven inscrits al Registre d'habitatges
protegits de les Illes Balears a dada de 19 de juny de 2020 a
Menorca?

Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BQ)
RGE núm. 7205/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges
inscrits al Registre d'habitatges protegits a data de 19 de
juny 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.
Quants habitatges figuraven inscrits al Registre d'habitatges
protegits de les Illes Balears a dada de 19 de juny de 2021?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BR)
RGE núm. 7206/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges
inscrits al Registre d'habitatges protegits a data de 19 de
juny de 2019 a 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 habitatges figuraven inscrits al Registre d'habitatges
protegits de les Illes Balears a dada de 19 de juny de 2019 a
Menorca?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BT)
RGE núm. 7208/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges
inscrits al Registre d'habitatges protegits a data de 19 de
juny de 2021 a 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 habitatges figuraven inscrits al Registre d'habitatges
protegits de les Illes Balears a dada de 19 de juny de 2021 a
Menorca?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BU)
RGE núm. 7209/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a noformalització en escriptura pública de l'adquisició d'algun
habitatge de protecció oficial.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té constància el Govern que, des de l’aprovació de la Llei
5/2018, de 19 de juny, d'habitatge de les Illes Balears, algun
notari de les Illes Balears no hagi formalitzat en escriptura
pública l’adquisició d’algun habitatge de protecció pública per
no haver-ho comunicat a l’administració competent en
habitatge, d’acord amb l’article 76 de la llei esmentada?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán
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BV)
RGE núm. 7210/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a noformalització en escriptura pública de l'adquisició d'algun
habitatge de protecció oficial a 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.
Té constància el Govern que, des de l’aprovació de la Llei
5/2018, de 19 de juny, d'habitatge de les Illes Balears, algun
notari a Menorca no hagi formalitzat en escriptura pública
l’adquisició d’algun habitatge de protecció pública per no
haver-ho comunicat a l’administració competent en habitatge,
d’acord amb l’article 76 de la llei esmentada?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BW)
RGE núm. 7211/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
denegacions d'inscripció de títols d'adquisició d'habitatges
de protecció pública per no haver-ho comunicat a
l'administració competent en habitatge.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té constància el Govern que, des de l’aprovació de la Llei
5/2018, de 19 de juny, d'habitatge de les Illes Balears, algun
registrador de la propietat de les Illes Balears hagi denegat la
inscripció dels títols d’adquisició d’habitatges de protecció
pública per no haver-ho comunicat a l’administració competent
en habitatge, d’acord amb l’article 76 de la llei esmentada?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BX)
RGE núm. 7212/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
denegacions d'inscripció de títols d'adquisició d'habitatges
de protecció pública a 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.
Té constància el Govern que, des de l’aprovació de la Llei
5/2018, de 19 de juny, d'habitatge de les Illes Balears, algun
registrador de la propietat a Menorca hagi denegat la inscripció
dels títols d’adquisició d’habitatges de protecció pública per no
haver-ho comunicat a l’administració competent en habitatge,
d’acord amb l’article 76 de la llei esmentada?
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Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BY)
RGE núm. 7213/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a quantitat
ingressada com a conseqüència de les multes imposades
amb caràcter sancionador derivades de l'aplicació de la
Llei d'habitatge.
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.
Des de l’aprovació de la Llei 5/2018, de 19 de juny,
d'habitatge de les Illes Balears, quina quantitat s’ha ingressat
com a conseqüència de les multes imposades amb caràcter
sancionador derivades de l’aplicació de la llei esmentada?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

BZ)
RGE núm. 7214/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a polítiques
públiques destinades a garantir el dret a l'habitatge
finançades amb l'import ingressat com a conseqüència de
les multes imposades amb caràcter sancionador derivades
de l'aplicació de la Llei d'habitatge.
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.
Des de l’aprovació de la Llei 5/2018, de 19 de juny,
d'habitatge de les Illes Balears, quines polítiques públiques
destinades a garantir el dret a l’habitatge s’han finançat amb
l’import ingressat com a conseqüència de les multes imposades
amb caràcter sancionador derivades de l’aplicació de la Llei
5/2018, de 19 de juny, d'habitatge de les Illes Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

CA)
RGE núm. 7215/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a efectius
del cos d'inspectors adscrits a la conselleria competent en
matèria d'habitatge que vetlla per l'aplicació de la Llei
d'habitatge.
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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De quants efectius consta el cos d’inspectors adscrits a la
conselleria competent en matèria d’habitatge que vetlla per
l’aplicació de les disposicions de la Llei 5/2018, de 19 de juny,
de l'habitatge de les Illes Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

CB)
RGE núm. 7216/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a efectius
del cos d'inspectors adscrits a la conselleria competent en
matèria d'habitatge que vetlla per l'aplicació de la Llei
d'habitatge a 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 efectius dels que disposa el cos d’inspectors adscrits
a la conselleria competent en matèria d’habitatge que vetlla per
l’aplicació de les disposicions de la Llei 5/2018, de 19 de juny,
de l'habitatge de les Illes Balears, realitzen la seva actuació
inspectora a Menorca?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

Quines actuacions ha realitzat la Conselleria de Salut arran
de les denúncies de discriminació lingüística patides per
catalanoparlants per part del personal dels serveis de salut?
Palma, a 6 de setembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

CE)
RGE núm. 7221/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a discriminació lingüística (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha obert la Conselleria de Salut o l'Ibsalut algun expedient
informatiu o disciplinari per possibles actuacions de
discriminació lingüística per part del seu personal?
Palma, a 6 de setembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

CF)
RGE núm. 7222/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a discriminació lingüística (III).

CC)
RGE núm. 7217/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aprovació
del Pla director sectorial d'habitatge 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.

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

Quines accions du a terme la Conselleria de Salut o l'Ibsalut
per garantir que l'usuari es pugui expressar en català sense cap
entrebanc als serveis de salut?

Quan procedirà la Conselleria d’habitatge a l’aprovació
inicial del Pla director sectorial d’habitatge de les Illes Balears
previst a la disposició addicional vuitena del Decret llei 3/2020,
de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria d'habitatge?
Palma, a 3 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

CD)
RGE núm. 7220/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a discriminació lingüística (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 6 de setembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

CG)
RGE núm. 7223/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a discriminació lingüística (IV).
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.
Ens pot assenyalar qui és el responsable de la Conselleria
de Salut encarregat que no es produeixin discriminacions
lingüístiques?
Palma, a 6 de setembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
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CH)
RGE núm. 7224/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a discriminació lingüística (V).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'òrgan i qui ocupa aquest òrgan per iniciar
actuacions disciplinàries contra un empleat públic per
discriminació lingüística?
Palma, a 6 de setembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 de setembre de 2021, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 7033/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a defensa del Règim especial de les Illes Balears
davant el menyspreu del Govern del Sr. Sánchez
(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 Ple pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la greu situació
que ha generat la pandèmia de la COVID-19 es fa més
necessari que mai gaudir d'un veritable Règim Especial per a
les Illes Balears, amb totes les previsions econòmiques que les
disposicions legals contemplen per a aquest. És, per tant,
necessari i urgent que el Parlament es pronunciï al respecte i
faci arribar, novament, les demandes de les Illes Balears al
Govern del Sr. Sánchez.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de maig de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 2015/20, relativa a Règim Especial de les
Illes Balears (REB) i quedà aprovada de la següent manera:
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a exigir, de manera ferma i contundent, davant
el Govern d'Espanya, la implantació efectiva de totes les
mesures que preveu el Reial Decret Llei 4/2019, amb
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dotació econòmica als Pressupostos Generals de l’Estat per
a l’any 2022.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a accelerar, durant l’any 2021, l’execució de les
interconnexions elèctriques entre les Illes i a iniciar
l’execució de la segona interconnexió elèctrica entre les
Illes Balears i la Península, tal com disposa l’article 4 del
RDL 4/2019.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a instrumentalitzar, durant l’any 2021,
mecanismes que permetin reduir els majors preus dels
hidrocarburs que suporten els ciutadans de les Illes Balears
com a conseqüència del fet insular.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a atorgar, durant l’any 2021, un règim retributiu
específic per a noves instal·lacions d’energies renovables i
a posar en marxa de manera immediata la comissió
específica que preveu l’article 7 del RDL 4/2019.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya i l’Autoritat Portuària de les Illes Balears a
executar o almenys iniciar, durant l’any 2021, les obres
necessàries per a l’electrificació dels ports de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per tal de permetre la
connexió elèctrica de bucs durant el període d’atracament.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a mantenir inalterables les actuals bonificacions
del 75% de les tarifes de transport aeri i marítim de
persones i, al mateix temps, a incloure com a bonificables
les taxes cobrades als passatgers i el preu dels vehicles, en
el cas de transport marítim. S’insta també el Govern
d'Espanya a controlar de manera efectiva els preus que
apliquen les aerolínies i les navilieres, sobretot en els
períodes d’elevada demanda, i a obligar a aplicar el
descompte al final del procés de compra.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a garantir, mitjançant les Obligacions de Servei
Públic (OSP) que siguin necessàries, les connexions aèries
i marítimes de cadascuna de les Illes i la resta del territori
nacional. En aquest sentit, es constata que és prioritari
l'establiment d'OSP en la ruta aèria entre Menorca i
Barcelona, ja que aquesta connexió és la que actualment
suposa la barrera més gran de mobilitat entre les Illes
Balears i la Península.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a aplicar, l’any 2021, i amb la suficient dotació
pressupostària, un sistema efectiu de compensacions dels
costos del transport aeri i marítim de mercaderies
interinsulars i entre les Illes Balears i la Península. Al
mateix temps, s’insta el Govern d'Espanya a finançar, ja
l’any 2021, els costos del transport marítim de residus entre
les Illes.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a reduir al màxim, durant l’any 2021, les taxes i
tarifes portuàries i aeroportuàries als ports i aeroports de les
Illes Balears, prestant especial atenció a les taxes
vinculades al transport de contenidors.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a dotar dins la secció 37 dels Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2022, una partida
pressupostaria per tal de reconèixer el caràcter essencial del
transport públic regular de viatgers a les Illes Balears.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d'Espanya a constituir, ja l’any
2021, les comissions específiques que hauran de implantar
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mesures efectives per dinamitzar sectors econòmics
estratègics a les Illes Balears, com per exemple el sector
nàutic.
12. El Parlament de els Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a incloure en els Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2022 el factor d’insularitat que es preveu al títol
III del RDL 4/2019, amb una dotació inicial mínima de 90
milions d’euros. A més, s’insta el Govern d'Espanya a
derogar la disposició addicional primera del RDL 4/2019,
per tal de garantir el caràcter indefinit del factor
d’insularitat.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a aprovar immediatament al Consell de Ministres
i, en tot cas, abans de l’1 de juny de 2021, el projecte de llei
que inclou les mesures fiscals del Règim Especial de les
Illes Balears. El projecte de llei constituirà, sense perjudici
que inclogui mesures addicionals, una còpia literal de
l’avantprojecte de llei que es va prendre en consideració a
la reunió del Consell de Ministres de 22 de febrer de 2019
i tindrà efectes retroactius a 1 de gener de 2021. No obstant
això, s’eliminaran del projecte de llei totes les referències
a l’any 2026, per tal de garantir que les mesures fiscals
tinguin un caràcter indefinit en el temps.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a pagar de forma immediata els 78 milions d'euros
pendents de la liquidació de l'IVA de l'exercici 2017 en
coherència amb la sentència del Tribunal Suprem referida
a Castella i Lleó. Així mateix, s'insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar-los judicialment si el Govern de l'Estat
no s'avé a pagar-los."
Un cop transcorreguts quatre mesos des de l’aprovació
d’aquesta iniciativa pel Ple de la cambra, constatem
lamentablement com el Govern del Sr. Sánchez ni ha complit
ni pareix que tingui intenció de complir amb les demandes que,
des del Parlament de les Illes Balears, es varen adreçar al
Govern de l’Estat encaminades a dotar les nostres illes d’un
veritable règim especial.
Més recentment hem pogut comprovar com, a través de
l’Advocacia de l’Estat i contestant el recurs
d’inconstitucionalitat presentat pel Parlament de les Illes
Balears als Pressuposts Generals de l’Estat per al 2021, no
pareix que es tingui cap tipus d’intenció, per part del Govern de
l’Estat, de dotar de la corresponent quantia econòmica en els
pressuposts generals de l’Estat el Règim Especial de Balears ni
de reconèixer el factor d’insularitat que marca el REB -ni tan
sols hi ha data per reunir la Comissió Bilateral entre l’Estat i la
CAIB per fixar la dotació inicial del factor d’insularitat- ni
aprovar la part més essencial d’aquest que suposa la part fiscal.
De fet, de les al·legacions plantejades per l’Advocacia de
l’Estat es constata clarament que el Govern de l’Estat no
compleix amb les Illes Balears en matèria de compensació de
la insularitat, perquè de l’aprovació, el mes de febrer, del Reial
Decret Llei 4/2019 no es desprèn cap ni un compromís
addicional amb les Illes Balears i, per tant, no existeix la
possibilitat de reclamar res en base a aquest text normatiu, es
a dir, el text negociat pel Govern de l’Estat presidit pel Sr.
Pedro Sánchez i el Govern de les Illes Balears presidit per la
Sra. Francina Armengol, és, segons l’Advocacia de l’Estat, buit
de contingut i és un text prescindible i intranscendent.
Per altra banda, la ministra d’Hisenda, la Sra. María Jesús
Montero, ha comunicat a la consellera d’Hisenda, Sra. Rosario

Sánchez, que les Illes Balears rebran 209,2 milions manco que
l’any passat del sistema de finançament per a 2022. Això
suposa una caiguda del 7% de la principal font de finançament
de les Illes Balears. A més, pel que sabem fins a dia d’avui,
Balears no rebrà ni un euro dels fons extraordinaris per
compensar les liquidacions negatives del sistema de
finançament per a l’any 2020, que sí rebran la immensa majoria
de comunitats autònomes. Mentre el 2021, Balears rebé 330
milions de fons COVID extraordinaris, el 2022 no està previst,
almenys a dia d’avui, ni un euro. I, per si això fos poc, el límit
de dèficit recomanat -i el que autoritzarà finançar el Govern de
l’Estat- per a 2022 passa a ser un 0,6% del PIB, és a dir
pràcticament la meitat del que es tenia el 2021 -1,1%-, la qual
cosa suposa una reducció del marge d’endeutament del voltant
de 160 milions d’euros. Tot plegat presenta un escenari
desolador per a les Illes Balears, en un moment de greu crisi
econòmica provocada per la pandèmia de la COVID-19 que no
fa més que corroborar el menyspreu del Govern del Sr. Sánchez
cap als acords del Parlament de les Illes, cap al propi Règim
Especial de Balears i, en definitiva, cap als ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes constata i lamenta que el Govern de
l’Estat no escolti les demandes que es formulen des del
Parlament de les Illes Balears en relació amb el Règim Especial
de les Illes Balears i concretament amb els acords adoptats pel
Ple del Parlament de les Illes Balears en sessió de dia 4 de maig
de 2021.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intervenir i lluitar per defensar els interessos de les
Illes Balears davant el Govern de l’Estat, i a reclamar, fins i tot
per la via judicial, allò que correspon a les nostres illes en virtut
de les disposicions legals i especialment en allò que contempla
el Règim Especial de les Illes Balears. En aquest sentit, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que exigeixi al Govern de l’Estat la convocatòria
immediata de la Comissió Bilateral entre l’Estat i la comunitat
autònoma de les Illes Balears per tal que, entre d’altres,
s’inclogui en els Pressuposts Generals de l’Estat per a 2022 el
factor d’insularitat.
3. El Parlament de les Illes Balears reprova la ministra
d’Hisenda, Sra. María Jesús Montero, pel menyspreu que
suposa per a les Illes Balears la manca de compromís amb la
compensació efectiva del fet insular i la conseqüent aprovació
d’un Règim Especial de les Illes Balears que inclogui
compensacions per als sectors productius que perden
competitivitat com a conseqüència de la insularitat, un
Fons/Factor d’Insularitat que permeti executar inversions a les
Illes Balears amb caràcter estable i un règim fiscal propi que
fomenti la localització empresarial a Balears.
Palma, a 30 d'agost de 2021
El portaveu
Antonio Costa i Costa
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 de setembre de 2021, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 7146/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a realització de les proves serològiques als
professionals sanitaris i sociosanitaris per a la prevenció de
contagis de COVID-19, 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 Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
i Consum a traçar, amb caràcter urgent, una estratègia per
sensibilitzar el personal sanitari i sociosanitari que encara no ha
accedit a vacunar-se que s'adhereixi al pla de vacunació contra
la COVID-19.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
i Consum que s'actuï de manera immediata des de l'àmbit
preventiu per evitar els contagis dels professionals sanitaris i
sociosanitaris. Per a això, se'ls han de realitzar proves
serològiques (amb la periodicitat que els experts sanitaris
estimin convenient), per comprovar els nivells d'anticossos i:
a) Valorar si resulta necessària l'adminitració d'una tercera
dosi de la vacuna.
b) Per al supòsit negatiu de l'apartat a), valorar l'adopció de
mesures en benefici de la salut del treballador i dels pacients i/o
usuaris dels serveis sanitaris i sociosanitaris així com la dels
membres dels seus entorns personals.
4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria Salut i
Consum que es garanteixi el compliment, en els espais de
treball del personal sanitari i sociosanitari, de les condicions de
ventilació i higienització establertes.
Palma, a 3 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

Motivació del procediment d'urgència: Urgeix que,
immediatament, s'adoptin mesures per conèixer el nivell
d'anticossos dels professionals sanitaris i sociosanitaris ja que
continuen en primera línia en la lluita de la pandèmia i veiem
dia rere dia com es continuen contagiant.
Fa més d'un any i mig que estem immersos en la crisi
sanitària provocada per la COVID-19. Molts han estat els
esforços realitzats per la població i per tots els professionals en
els diferents àmbits, si bé és objecte d'aquesta iniciativa la labor
realitzada pel personal sanitari i pel sociosanitari, ja que han
estat i continuen estant en primera fila.
Està acreditat que el procés de vacunació (en la pauta
corresponent) i haver superat la malaltia de la COVID-19 no
eviten futurs contagis ni tampoc no acaben amb la possibilitat
de la transmissió del virus. Per això, entenem, que s'han de
continuar aplicant les mesures complementàries per contenir i
fer front a la pandèmia.
Des del nostre grup parlamentari asseverem que s'ha de
garantir la salut i la seguretat de tots els professionals sanitaris
i sociosanitaris, per la qual cosa cal:
a) La realització de proves serològiques amb la perioricidad
que els experts sanitaris estimin convenient.
b) Mantenir una correcta neteja i ventilació en l'entorn
laboral (hospitals, centres de salut, residències de persones
majors, residències de persones dependents i en situació de
discapacitat, centres de dia, etc..).
Per tot el que s'ha exposat, el Grup Parlamentari
Ciudadanos presenta la següent
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 5145/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a servei d'atenció sanitària a través de
les cridades al 061.
Les cridades de 061 igual que les del 091 Policia Nacional,
092 Policia Local i 062 Guàrdia Civil no són gratuïtes. L’únic
número gratuït és 112 que és el número europeu d’emergències.
Del Servei de Salut s’ha posat a disposició dels usuaris una
línia 900 específica per COVID-19 i és totalment gratuïta.
Palma, 12 d’agost de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 6273/20, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a descens de facturació del sector
HORECA.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears constata la important i
fonamental labor que està realitzant el personal sanitari i
sociosanitari durant la pandèmia provocada per la COVID-19.

Les dades que disposa el Govern per avaluar la possible
pèrdua de la facturació en el sector HORECA, totes elles
mensuals, són les següents:
• IASS (Índex d’Activitat del Sector Serveis).
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Afiliació a la Seguretat Social.
Grau d’Ocupació Hotelera.
Mesurador REVPAR, que mesura els ingressos per
habitació
Palma, 21 de juliol de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació

Per tant, el grau d’execució sobre el crèdit inicial és del
62,49€ i sobre el crèdit definitiu (després de les modificacions
pressupostàries aprovades) és del 115,82%. En aquest darrer
cas, supera el 100% gràcies al fet que tot el capítol 2 de la
Direcció General està vinculat entre si.
El 16 de gener de 2020 la Direcció General de Pressuposts
va fer una reserva de 50.000€ en la partida
17201/313F01/22706/00 (estudis i treballs tècnics) que va ser
anul·lada el 26 de març de 2020, sense haver-hi cap nova
reserva que afectàs el subprograma.

C)
Palma, 27 de juliol de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

A la Pregunta RGE núm. 17937/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici
2020 per l'Institut Balear de la Joventut IBJOVE.
Del pressupost de despeses inicial 2020 d’IBJOVE, s’ha
gastat:
Capítol 1: 1.510.379,91€ dels 1.605.220€.
Capítol 2: 454.908,48€ dels 1.187.375€.
Capítol 3: 101.831,10€ dels 1.217.457€.
La diferència en l’execució del capítol 6 en referència al
pressupostat es deu únicament al retard de l’execució de les
obres de reforma de l’alberg de la Victòria. La resta de
diferències entre el pressupostat inicialment i l’executat es
deuen a les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19,
que ha minvat tant ingressos com despeses a les instal·lacions
juvenils, a la realització de camps de voluntariat, a l’execució
del programa Art Jove 2020, a l’expedició del número de
“Carnet Jove” i a la celebració dels cursos d’idiomes.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 18044/20, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a atenció presencial al municipi de
Ciutadella per part del Govern de les Illes Balears (1).
El Govern i l’Ajuntament de Ciutadella estan en constant
contacte per a poder resoldre les necessitats que sorgeixen.
L’atenció presencial es va poder veure afectada per les mesures
de seguretat derivades de la pandèmia i tant l’Ajuntament com
el Govern ens hi hem hagut d’adaptar de la millor manera
possible.
Palma, 19 d’agost de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

No s’ha patit cap bloqueig per part de la Conselleria
d’Hisenda.
Palma, 19 d’agost de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
F)
A les Preguntes RGE núm. 18056 a 18058/20, del
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relatives a unitat de trasllat
SVA-UVI Pediàtrica a Menorca, Eivissa i Mallorca.

D)
A la Pregunta RGE núm. 17938/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici
2020 a l'Oficina de Defensa dels Drets de la Infància i
l'Adolescència OBIA.
L’Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència (OBIA) no
forma part del sector públic instrumental de la CAIB, sinó que
és un òrgan adscrit a la Conselleria d’Afers Socials i Esports el
qual constitueix el subprograma 313F01 de la classificació
funcional del pressupost de despeses de la secció 17. Per tant,
no és finançant mitjançant transferències dels capítols 4 o 7,
sinó que s’integra al pressupost del centre de cost 17201
Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies.
Tanmateix, no hi ha inconvenient en informar sobre
l’execució del pressupost de despeses del subprograma 313F01
Protecció i Defensa dels drets dels menors:
Crèdit inicial: 297.796,00€.
Crèdit definitiu: 160.686,00€.
Obligacions de despesa: 186.103,01€.

La conselleria de Salut i Consum va posar en marxa al 2019
la primera UVI mòbil pediàtrica de les Illes Balears, dotada de
tecnologia específicament preparada per al trasllat d’infants.
La UVI mòbil pediàtrica, dissenyada pels professionals de
la Unitat de Transport Pediàtric i el SAMU-061, disposa
d’espais més amplis per a l’estabilització del pacient, la
realització de maniobres vitals o la vigilància durant el trasllat
així com el trasllat en incubadora preservant la millor qualitat
assistencial i la seguretat. A més, està dotada amb professionals
de medicina i infermeria especialitzats en l’atenció al pacient
pediàtric i neonatal crític.
El vehicle incorporat a la Unitat de Transport Pediàtric
Balear, dedicada 24 hores al dia, els 365 dies de l’any, al
transport terrestre i aeri en l’àmbit del territori balear i també
peninsular, si el pacient requereix trasllat a altres hospitals de
la península.
Aquesta és una unitat de referència a Espanya no només per
la dotació tecnològica de darrera generació de la qual disposa,
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sinó també per les activitats que realitza, algunes de les quals
associades a incubadores d’última generació, que permeten
administrar fins a 10 medicaments alhora.
La Unitat de Transport Pediàtric de Balears és l’única del
país que disposa d’un protocol específic d’activació. A més, el
seu és l’únic personal d’unitats de transport pediàtric
especialitzat que indistintament pot traslladar un pacient en
ambulància, helicòpter o avió sanitari.
La UTPB és l’única que aplica des de fa anys la teràpia amb
òxid nítric inhalat en els trasllats aeris i de les poques que ho fa
en desplaçaments terrestres. A més, és de les poques que aplica
l’oxigenoteràpia d’alt flux durant el trasllat (única a nivell aeri)
i l’única que compta amb un equip que no necessita aire
comprimit per a la seva utilització. Igualment, la UTPB ha estat
la primera unitat a incorporar dos respiradors de transport que
permeten vigilar tots els pacients en edat pediàtrica,
independentment del pes o edat.
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exclusivament per al transport pediàtric, per així no haver
d’instal·lar el material i equipament específic en una UVI mòbil
cada vegada que es produïa un trasllat. Això va donar lloc a
l’ambulància pediàtrica, que és una unitat de suport vital
avançat exclusiva per al trasllat pediàtric.
A Menorca i a Eivissa els trasllats a HUSE només es poden
realitzar amb avió o helicòpter. En aquest cas l’equip de la
UTPB es trasllada des de HUSE bé a Menorca, bé a Eivissa,
amb tot l’equipament i material específic (incubadora etc.) en
l’avió o helicòpter, i procedeix al trasllat des de l’Hospital a
HUSE amb aquest mitjà.
Palma, 2 d’agost de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
G)

La Unitat de Transport Pediàtric Balear també va ser la
primera unitat especialitzada (n’hi ha poques a Europa) a
incorporar el sistema d’escalfament i humidificació activa de
l’aire, en els pacients neonatals amb ventilació mecànica
invasiva, no invasiva i d’alta freqüència neonatal. Així mateix,
és de les poques d’Europa que va incorporar el tractament amb
Ventilació d’Alta Freqüència Percusiva neonatal per als
trasllats terrestres i aeris.
El vehicle s’adapta a les necessitats del trasllat i aspectes
abans citats. Per al seu disseny s’han tingut en compte aquests
aspectes tècnics i logístics que doten de seguretat tota
l’operativa, juntament amb la incorporació de tot el material
d’electromedicina que possibilita oferir les necessitats
assistencials, sense compromís d’espai de les ambulàncies
convencionals d’adults.

A la Pregunta RGE núm. 15/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a pressupost executat per la Direcció
General de Cooperació de la Conselleria d'Afers Socials i
Esports, corresponent a l'exercici 2020.
La Direcció General de Cooperació inicià l’any 2020 amb
un pressupost de 6.101.556,00€ i va tancar l’any havent
executat 5.564.587,94€.
A causa de la pandèmia, s’han vist afectades les partides
destinades a organització de jornades, conferències i
exposicions, entre d’altres. Com també alguns convenis
bilaterals, que els problemes que han tingut els països receptors
a l’hora de dur a terme els projectes per l’excepcional situació
viscuda, no s’han pogut materialitzar.
Palma, 28 de juliol de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Incorpora tres noves lliteres elèctriques especialment
dissenyades per al trasllat d’infants en incubadora aèria a les
illes de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera. Pel que fa a
la reflectància i il·luminació d’emergència també disposa de les
darreres novetats en seguretat.

Ordre de Publicació
Així mateix s’ha intentat minimitzar l’impacte emocional
que pot suposar per als nens i familiars, amb la “humanització”
d’un disseny extern i intern de l’ambulància amb motius
infantils.
El transport pediàtric es realitza per un equip compost per
pediatres i infermers de la Unitat de Transport Pediàtric de
Balears, d’ara endavant UTPB. Els pediatres d’aquesta unitat
pertanyen a la gerència HUSE, mentre que la infermeria
pertany a la gerència SAMU061.
La UTPB realitza trasllats exclusivament interhospitalaris,
és a dir origen en un hospital i destinació a un altre hospital, en
el cas de Balears el destí és sempre l’Hospital de Son Espases.
A Mallorca l’origen pot estar en qualsevol dels hospitals de
l’illa, i el trasllat a HUSE es realitzava en una unitat de suport
vital avançant, en la qual s’introduïa tot el material i
l’equipament necessari per al trasllat. Donat el volum de
trasllats la Gerència SAMU061 juntament amb el Servei de
Salut van considerar adequat destinar una ambulància

H)
A la Pregunta RGE núm. 16/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a pressupost executat per la Fundació
Institut Socioeducatiu S'Estel de la Conselleria d'Afers
Socials i Esports, corresponent a l'exercici 2020.
S’han dut a terme, en major o menor mesura, tots els objectius
estratègics i programes del centre, tot i que degut a la situació
generada arrel de la pandèmia alguns han hagut de ser
reestructurats en el temps o en el seu format.
Aquí el resum de cada línia d’actuació:
Línia de feina 1: Centres d’internament i permanència de cap
de setmana. Gestionar els serveis i centres de menors per
garantir l’execució de les mesures que preveu la Llei orgànica
5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal
dels menors (LORRPM).
Nivell d’assoliment: 88,53%
Crèdit inicial 2020: 9.185.190€
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Crèdit definitiu 2020: 8.131.484€
Desviació: -1.053.706€
Actuació A. Establiment de criteris per a la distribució
d’usuaris en les llars d’Es Pinaret. Aquesta actuació està
condicionada a la finalització de les obres d’ampliació del
centre Es Pinaret, que s’ha vist ajornada per diversos recursos
a les licitacions de les obres. A la finalització de l’any 2020
aquesta activitat resta pendent d’execució.
Actuació B. Seguiment del protocol de violència autodirigida
a tots els centres d’internament. S’ha habilitat un registre
centralitzat de seguiment per indicadors de protocols de
violència autodirigida que apliquen cada un dels centres
d’internament. Aquest sistema permet la visualització de la
incidència d’aquesta problemàtica i un control actualitzat i de
forma conjunta amb la Direcció General d’Infància, Joventut i
Famílies.
Actuació C. Dissenyar un protocol d’actuació davant el consum
de substàncies als centres de la FISE. Al tancament del curs
resta pendent la redacció del mecanisme d’actuació, el qual, en
reunions de seguiment estratègic, s’acorda posposar per a 2021
per acumulació de tasques fruit de la situació sanitària generada
l’any 2020. L’actuació en matèria de consum de substàncies
està encaminada al treball conjunt amb la Fundació Projecte
Jove i amb les Unitats de Conductes Addictives, així com la
intervenció tècnica educativa duta a terme pels equips
professionals en els centres d’internament, tant individuals com
en grup.
Actuació D. Millorar el seguiment dels menors en recursos
externs relacionats amb el seu PIE. Aquesta actuació s’ha dut
a terme mitjançant el foment de l’ús de les eines de registre
d’evidències d’actuació entre el personal educatiu i tècnic dels
centres, per tal d’aprofundir en la implementació dels objectius
plantejats per a cada una de les persones ateses.
Actuació E. El protocol de derivació entre els centres de la
FISE. Durant el curs s’ha iniciat el tractament de les
derivacions de centre com un punt estable de la comissió de
centres, de convocatòria quinzenal entre la DGIJF i la FISE.
Així mateix, el nou protocol de derivació es recull dins el nou
procediment Ingrés-Trasllat del sistema de gestió de la FISE,
el qual recull les darreres instruccions que ha dictat la Direcció
General d’Infància i que entrarà en vigor el mes d’abril de
2021. Per la seva banda, en el nou Projecte Educatiu dels
Centres de la FISE s’estableixen criteris per a la derivació de
menors al centre Es Mussol.

Actuació H. Continuar la tasca perquè Es Fusteret sigui centre
restauratiu. S’ha introduït un taller de resolució de conflictes i
augmentat les activitats de mediació entre menors i de menors
cap a personal educatiu. També s’han mantingut les assemblees
i augmentat el nombre de mediacions entre les menors.
Actuació I. Millora de la informació i coordinació amb els
Serveis Socials. Com ja s’ha apuntat, s’ha efectuat un treball de
foment de l’ús de les eines de registre d’evidències d’actuació
entre el personal tècnic educatiu i, en aquest cas, els Serveis
Socials comunitaris. S’avança així en la disposició de la
informació i la possibilitat que els usuaris puguin desenvolupar
de forma gradual activitats en el seu medi social de residència.
Actuació J. Treballar en coordinació amb DGM per crear el
mòdul de gestió de centres. Ateses les circumstàncies i
l’acumulació de tasques per coordinar la resposta a la situació
sanitària generada durant l’any 2020, no s’ha pogut atendre
aquesta activitat. Es va prendre aquesta decisió durant el seu
seguiment a les reunions de planificació estratègica.
Actuació K. Implantació del nou PEC. S’han elaborat,
mitjançant una metodologia participativa amb la col·laboració
de treballadors, els nous Projectes Educatius de Centre de cada
un dels dispositius de la FISE. Han estat aprovats per la
Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies. S’han
elaborat les fitxes de registres i el material de formació. És
previst posar-lo en funcionament dins el primer semestre de
l’any 2021.
Actuació L. Ubicar l’àrea clínica a la zona nova d’Es Pinaret.
La nova àrea clínica ja té ubicació assignada. S’obrirà una
vegada hagin acabat les obres d’ampliació.
Actuació M. Reubicació del centre Es Fusteret. El centre Es
Fusteret es reubicarà dins el primer semestre de l’any 2021.
Durant el 2020 s’ha habilitat la nova instal·lació, amb
l’avaluació i la dotació de totes aquelles exigències que són
preceptives per al desenvolupament de l’activitat d’execució de
mesures d’internament en les condicions requerides.
Línia de feina 2: Gestió de programes i convenis. Gestió de
programes de suport i preventius a l’execució de mesures
judicials que duu a terme la FISE i convenis signats amb altres
entitats.
Nivell d’assoliment: 100%
Crèdit inicial 2020: 878.998€
Crèdit definitiu 2020: 880.720€
Desviació: -1.722€

Actuació F. Disseny del programa de famílies de la FISE.
S’han postat en marxa noves activitats (Programa Límits o
grups amb treballadors socials a Es Pinaret) per tal de fer
partícips les famílies en el procés d’intervenció dels menors
dels centres d’internament. Així mateix s’han continuat els
programes d’intervenció amb famílies als centres Fusteret i
Mussol.

Actuació A. Consolidació de les sessions relacionades amb
conductes delictives i addictives al programa Amb mesura.
S’han dut a terme les noves activitats de tractament
relacionades amb conductes delictives i addictives, amb la
participació de 84 alumnes en les primeres i 25 en les segones.
Cal tenir en compte la gran participació a pesar de les
circumstàncies generades per la COVID.

Actuació G. Planificació i obertura els espais resultants de les
obres del no centre Quatre Pins (ampliació d’Es Pinaret). La
planificació ha d’anar a càrrec de la direcció del centre Es
Pinaret. Resta pendent l’aplicació a la finalització de les obres
i el condicionament de les instal·lacions.

Actuació B. Difusió als Educadors Medi Obert Eivissa i
Menorca en l’ús de la plataforma en línia del programa Amb
mesura. S’ha efectuat la difusió als Educadors de Medi Obert
de Menorca i Eivissa a través de la nova plataforma en línia.
Aquesta acció ha resultat en l’increment de les demandes dels
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professionals d’aquestes illes, principalment en temàtica
d’educació vial.

conveni durant 2020, i les trobades que s’han efectuat s’han
dedicat al seguiment dels casos individuals.

Actuació C. Incrementar l’ús de plataformes de formació en
línia. S’ha produït un increment de l’ús de formació en línia al
programa Amb mesura amb resultats positius, tant pel que fa a
la valoració de l’equip del programa com a la de les persones
usuàries. De fet, durant tota la pandèmia va ser la plataforma
utilitzada per arribar als usuaris.

Actuació F. Manteniment i auditoria de LOPD. S’ha fet el
manteniment i renovació de la documentació (nou Registre
d’Activitats de Tractament). A finals d’any resta pendent
l’auditoria, que no s’ha efectuat per motius sanitaris.

Actuació D. Consolidar el protocol de derivació de centres del
programa PILA. Aquest programa ha estat integrat dins l’equip
Amb mesura durant el curs 2020. S’ha elaborat un nou PEC del
programa Amb mesura, en què s’inclou aquest protocol.
Actuació E. Continuar l’atenció prestada al programa UTASI.
L’any 2020 s’ha continuat la prestació del programa sense
incidències. S’han atès 84 casos en total.
Actuació F. Continuar l’atenció prestada pel programa
“Atura’t”. L’any 2020 s’han continuat la prestació del
programa sense incidències. S’han atès 33 casos.
Actuació G. Millorar les directrius de coordinació dels
municipis implicats al programa Alter. L’any 2020 s’ha
continuat la prestació del programa sense incidències. S’han
atès 297 casos en total.
Actuació H. Coordinació entre el deganat únic dels Jutjats de
Menorca i Eivissa. S’han hagut de posposar els tràmits amb els
diversos jutjats degans de les illes per tal de dur a terme la
intervenció a la seu del jutjats per mor de la situació de la
COVID.
Línia de feina 3: Administració, contractació i manteniment de
proveïdors de la FISE, gestió del personal, àrea tècnica i
qualitat.
Nivell d’assoliment: 95,84%
Crèdit inicial 2020: 813.282€
Crèdit definitiu 2020: 779.437€
Desviació: -33.845€
Actuació A. Establiment del control de les despeses per centre
i per activitat. A finals de 2020 s’efectua el seguiment per
centres i activitats. Resta pendent la instauració de programari
específic a tal efecte.
Actuació B. Instauració del portal de personal (intranet). No
s’ha aconseguit. Resta pendent de coordinació entre el
Departament informàtic de la DG de Funció Pública i la FISE.
Actuació C. Millora del manteniment preventiu i correctiu.
S’ha produït una disminució significativa (gairebé en un 10%)
de les incidències de manteniment dins els centres i recursos de
la FISE durant el 2020, en referència amb el curs passat.
Actuació D. Planificació de la reforma d’Es Pinaret part antiga.
Atès el retard a l’obra de l’ampliació del centre, la planificació
d’aquesta actuació s’ajorna per a l’any 2021, segons acord pres
a les reunions de seguiment estratègic.
Actuació E. Seguiment del conveni Projecte jove, conjuntament
amb la Direcció General de Menors i Famílies. Atesa la
situació sanitària no s’han convocat reunions de seguiment del

Actuació G. Coordinació amb la Direcció General d’Infància,
Joventut i Famílies. S’han efectuat reunions de comissió de
seguiment de forma quinzenal i revisió i renovació del circuit
de tramesa de documentació entre centres, jutjats, fiscalia i
administració.
Actuació H. Disposar d’assessorament jurídic per a l’àrea
d’administració i contractació. La contractació de la figura de
jurista està en tràmit a l’administració competent de
pressupostos i funció pública del Govern, perquè s’aprovi i se’n
facin els informes favorables.
Actuació I. Pla de millora arran dels resultats de l’estudi de
clima. S’ha elaborat l’estudi de clima laboral als centres
d’internament de la FISE per part d’una empresa externa i
s’han planificat accions correctives. S’han iniciat les primeres
accions del Pla d’actuació.
Actuació J. Seguiment de proveïdors de serveis i convenis.
S’ha implementat una millora de revisió anual i la convocatòria
de reunions periòdiques.
Actuació K. Millora de la comunicació dins la Fundació i dins
els centres i recursos. A finals d’any resta pendent la
configuració d’un nou pla de comunicació de la Fundació. En
aquest sentit, s’ha creat el Punt Unificat de Treball, que
centralitza la documentació, instruccions i plantilles.
Actuació L. Elaborar un nou pla d’igualtat de la FISE. Al
tancament del curs, el pla d’igualtat està en vies de revisió.
S’inclourà en la planificació del nou pla estratègic.
Línia de feina 4: Centre per a l’execució de la Mesura de
Convivència.
Nivell d’assoliment: 99,77%
Crèdit inicial 2020: 322.872€
Crèdit definitiu 2020: 322.122€
Desviació: -750€
Actuació A. Mantenir una coordinació fluida amb la
coordinadora i l’educadora de medi obert responsable de les
mesures judicials. S’ha efectuat amb èxit a través de reunions
setmanals i la remissió fluida de correus electrònics entre la
coordinadora i l’educadora responsable de les mesures de les
persones convivents en el centre.
Palma, 25 d’agost de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez
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I)
A les Preguntes RGE núm. 5959 a 5970/21, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a alts càrrecs, personal directiu i
personal eventual de les conselleries del Govern i dels ens
instrumentals que en depenen, si n'és el cas, que s'han negat
a vacunar-se contra la COVID-19 a data 23 de juny de
2021.
Les dades són públiques i es pot consultar al portal de
transparència del Govern de les Illes Balears.

així com d’ous, aviram, conills de granja, caça i de
productes que en deriven.
6425. Comerç al detall d’ous, aviram, conills de granja,
caça; i de productes que en deriven.
6426. Comerç al detall, en triperies, de vísceres i menuts
procedents d’animals d’abastament, frescs i congelats.
6431. Comerç al detall de peix i altres productes de la pesca
i de l’aqüicultura i de caragols.
6432. Comerç al detall de bacallà i altres peixos en salaó.

https://www.caib.es/sites/transparencia/ca/vacunacian_contra
_la_covid_19_de_los_altos_cargos_del_govern/
Palma, 15 de juliol de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

6441. Comerç al detall de pa, pastisseries, confiteria i
similars i de llet i productes lactis.
6442. Despatxos de pa, pans especials i brioixeria.
6443. Comerç al detall de productes de pastisseria,
brioixeria i confiteria.

Ordre de Publicació
J)

6444. Comerç al detall de gelats.

A la Pregunta RGE núm. 6008/21, del diputat Jesús
Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a programa "Baleares bonos de comercio".

6445. Comerç al detall de bombons i caramels.

D’acord amb el conveni subscrit i als acords amb tots els
agents socials en la Mesa del Comerç, els requisits bàsics en
relació als bons comercials són:

6446. Comerç al detall de masses fregides, amb cobertures
o farcits o sense, patates fregides, productes d’aperitiu,
fruita seca, llaminadures, preparats de xocolata i begudes
refrescants.

S’inclou tot el comerç detallista realitzat per autònoms, per
microempreses i petites empreses (fins a 50 treballadors, i el
volum de negocis anual dels quals no excedeix els 10 milions
d’euros o el balanç general anuals dels quals no excedeix del
10 milions d’euros) en establiments comercials de la comunitat
autònoma de les Illes Balears inclosos en les categories o
epígrafs següents de la Classificació nacional d’activitats
econòmiques:

645. Comerç al detall de vins i begudes de totes classes.
651. Comerç al detall de productes tèxtils, confecció,
calcats, pells i articles de cuir.
6511. Comerç al detall de productes tèxtils, confeccions per
a la llar, catifes i similars i articles de tapisseria.
6512. Comerç al detall de peces per al vestit i el cabell.

641. Comerç al detall de fruita, verdura, hortalisses i
tubercles.

6513. Comerç al detall de llenceria i cotilleria.

6421. Comerç al detall de carn i menuts; de productes i
derivats carnis elaborats; d’us, aviram, conills de granja,
caça; i de productes que en deriven.

6514. Comerç al detall de merceria i paqueteria.

6422. Comerç al detall, en dependències de venda de
carnisseries xarcuteries, de carn fresca i congelada, menuts
i tota classe de productes i derivats carnis; d’ous, aviram,
conills de granja, caça i de productes que en deriven.

6516. Comerç al detall de calçat, articles de pell i imitació
o productes substitutius, cinturons, carteres, bosses, maletes
i articles de viatge en general.

6515. Comerç al detall de peces especials.

6517. Comerç al detall de confeccions de pelleteria.
6423. Comerç al detall, en dependències de venda de
carnisseries xarcuteries, de carn fresca i congelada, menuts,
productes procedents d’indústries càrniques i productes
carnis frescs, crus, adobats, cansalada, embotits de sang
(botifarrons) i aquells altres tradicionals d’aquestes
característiques per als quals estiguin autoritzats; així com
ous, aviram, conills de granja, caça i de productes que en
deriven.
6424. Comerç al detall, en carnisseries de carn fresca i
congelada, menuts i productes i derivats carnis elaborats;

6522. Comerç al detall de productes de drogueria,
perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, vernissos,
dissolvents, papers i altres productes per a la decoració i de
productes químics.
6523. Comerç al detall de productes de perfumeria i
cosmètica, i d’articles per a la higiene i neteja personal.
6524. Comerç al detall de plantes i herbes en herbolaris.
6531. Comerç al detall de mobles (excepte els d’oficina).

BOPIB núm. 117 - 10 de setembre de 2021

6539
Ordre de Publicació

6532. Comerç al detall de material i aparells elèctrics,
electrònics, electrodomèstics i altres aparells d’ús domèstic.

K)

6533. Comerç al detall de productes de parament,
ferreteries, adorn, regal o reclam (incloent bijuteria i petits
electrodomèstics).

A les Preguntes RGE núm. 6026 i 6027/21, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a vaccinació contra la COVID-19
dels alts càrrecs del Govern (1 i 2).

6534. Comerç al detall de material de construcció i
d’articles i mobiliari de sanejament.
6535. Comerç al detall de portes, finestres i persianes,
motllures i marcs, tarimes i parquet mosaic, cistelleria i
articles de suro.
6536. Comerç al detall d’articles de bricolatge.
6539. Comerç al detall d’altres articles per a l’equipament
de la llar n.c.a.l.
6545. Comerç al detall de tota classe de maquinària
(excepte aparells de la llar, d’oficina, mèdics, ortopèdics,
òptics i fotogràfics).

En resposta i aclariment del dubte que planteja al respecte,
cal tenir en compte que el format de la informació que se
publica és resumit, amb la finalitat de poder concentrar el
màxim d’informació possible.
La informació a la qual fa referència no és “pendent de cita
COVID al mes de gener”, sinó que entremig hi ha un signe de
puntuació, que en aquest cas és un punt (.). Per tant, el que es
diu literalment és “Pendent de cita. COVID al mes de gener”.
https://www.caib.es/sites/transparencia/es/vacunacia_contra_
la_covid-19_dels_alts_carrecs_del_govern/
En el cas d’aquestes dues persones de moment no els
correspon la vacunació.
Palma, 15 de juliol de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

657. Comerç al detall d’instruments musicals en genera,
així com dels seus accessoris.
6591. Comerç al detall de segells, monedes, medalles
commemoratives, bitllets per a col·leccionistes, obres d’art
i antiguitats, minerals solts o en col·leccions, fòssils,
insectes, petxines, plantes i animals dissecats.
6592. Comerç al detall de mobles d’oficina, de màquines i
equips d’oficina.
6593. Comerç al detall d’aparells i instruments mèdics,
ortopèdics, òptics i fotogràfics.
6594. Comerç al detall de llibres, diaris, articles de
papereria i escriptori, i articles de dibuix i belles arts.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 6032/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuació de l'Oficina Balear de la
Infància i l'Adolescència (OBIA) en relació amb els menors
afectats pel macrobrot de COVID a les Illes Balears (1).
No hi ha hagut cap requeriment per part dels pares i mares
ni dels mateixos menors que requerís l’atenció de l’OBIA.
Palma, 21 de juliol de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

6595. Comerç al detall d’articles de joieria, rellotgeria,
argenteria i bijuteria.
6596. Comerç al detall de joguines, articles d’esport, peces
esportives de vestit, calçat i per al cap.

Ordre de Publicació
M)

6597. Comerç al detall de llavors, adobs, flors i plantes i
petits animals.
6598. Comerç al detall denominat sex-shop.
Palma 9 de juliol de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

A la Pregunta RGE núm. 6033/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuació de l'Oficina Balear de la
Infància i l'Adolescència (OBIA) en relació amb els menors
afectats pel macrobrot de COVID a les Illes Balears (2).
Sí, s’ha vetllat pels seus drets. Els menors, que han pogut
complir el seu confinament de forma totalment gratuïta gràcies
a l’hotel que el Govern de les Illes Balears ha llogat amb
aquesta finalitat, han estat tractats de forma adequada i se’ls hi
ha ofert tots els serveis necessaris per a cobrir totes les seves
necessitats. Cal destacar que no totes les comunitats autònomes
ofereixen el servei d’hotel-pont de forma gratuïta, així que els
menors s’han vist beneficiats per aquest servei que ofereix el
Govern de les Illes Balears. Un cop que es varen descobrir els
positius i els contactes estrets, se’ls van oferir totes les
comoditats per part de la Conselleria de Salut perquè poguessin
descansar i passar la quarantena d’una forma segura.
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Palma, 21 de juliol de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 6034/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuació de l'Oficina Balear de la
Infància i l'Adolescència (OBIA) en relació amb els menors
afectats pel macrobrot de COVID a les Illes Balears (3).
L’OBIA no es va personar a l’Hotel Bellver perquè no es va
considerar que es vulneressin els drets dels menors ni tampoc
vàrem rebre cap mena de sol·licitud.
Palma, 21 de juliol de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

A)
RGE núm. 6988/21, complementat amb l'escrit RGE
núm. 7159/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a
solAlicitud de compareixença dels membres del Govern
competents, davant el Ple de la cambra, per tal de donar
compliment al primer punt de la Proposició no de llei RGE
núm. 2377/21, relativa a aplicació immediata de mesures de
compensació dels desavantatges de la insularitat.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de setembre de 2021, conformement amb l'article 184.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat i
acorda d'incloure'l a l'ordre del dia de la propera sessió
plenària.
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 6036/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuació de l'Oficina Balear de la
Infància i l'Adolescència (OBIA) en relació amb els menors
afectats pel macrobrot de COVID a les Illes Balears (5).
L’OBIA continua oberta i no s’ha tancat en cap moment.
Palma, 21 de juliol de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 6989/21, complementat amb l'escrit RGE
núm. 7160/21, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a
solAlicitud de compareixença del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, davant la Comissió de
Turisme i Treball, sobre l'acord de transacció entre el
SOIB i PIMEB en relació amb el fraccionament i
l'ajornament del deute de la PIMEB derivat de diferents
expedients de reemborsament de subvencions tramitats pel
SOIB.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 6066/21, del diputat Jesús
Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a seguiment efectiu de les sol·licituds i concessions
vinculades al Pla MOVES III.
Per part d’aquesta Conselleria es realitzen notes de premsa
periòdiques en els quals s’anuncien les dades relatives al PLA
MOVES III, es tracta d’informació pública accessible a través
de la pàgina web de la CAIB.
Així mateix, està previst realitzar publicacions, amb
propostes de resolució i resolucions, a través del BOIB, tal com
ja s’ha fet amb el Programa MOVE II. (BOIB núm. 94/2021,
de 15/07/2021- núm. registre 297062).
En qualsevol cas, la Conselleria queda a la disposició del
sol·licitant pel que fa a la possible petició de documentació que
estimi oportú sol·licitar fent ús de la seva iniciativa
parlamentària de control.
Palma, 15 de juliol de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de setembre de 2021, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
sol·licita que la Comissió de Turisme i Treball acordi la
compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació
C)
Acord d'excepcionar l'article 186.1 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.

A)
Admissió del Decret llei 8/2021, de 30 d'agost, pel qual
es modifiquen el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de
prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears,
i el Decret 84/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els
criteris per calcular la capacitat econòmica amb la finalitat
d’establir la participació econòmica de les persones
beneficiàries de les prestacions assistencials que formen
part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les
Illes Balears, i per concretar les prestacions econòmiques
del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència;
amb sol·licitud de convocatòria de sessió extraordinària i
habilitació dels dies necessaris per tal de possibilitar-la
(RGE núm. 7145/21).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de setembre de 2021, havent estat publicat en el BOIB núm.
118, de 31 d'agost de 2021, el Decret llei 8/2021, de 30 d'agost,
pel qual es modifiquen el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de
prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, i
el Decret 84/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els criteris
per calcular la capacitat econòmica amb la finalitat d’establir
la participació econòmica de les persones beneficiàries de les
prestacions assistencials que formen part de la Xarxa Pública
d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears, i per concretar
les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i
Atenció a la Dependència; amb sol·licitud de convocatòria de
sessió extraordinària i habilitació dels dies necessaris per tal de
possibilitar-la; acorda, conformement amb els articles 49.2 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 157 del Reglament
de la cambra, de preveure’n el debat i la votació de totalitat per
a la validació expressa pel Ple del Parlament, en el termini
improrrogable de trenta dies subsegüents al de la promulgació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 8 de setembre
de 2021, i atesa la unanimitat de la Junta de Portaveus en
relació a celebrar el debat general sobre l'acció política i de
govern en dos dies, acorda d'excepcionar l'article 186.1 del
Reglament de la cambra.
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Renúncia a la condició de diputada de la Sra. Sílvia Tur
i Ribas.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de setembre de 2021, es dóna per assabentada de l'admissió
per delegació per part del president de la cambra, de l'escrit
RGE núm. 7219/21, presentat per la diputada Sra. Sílvia Tur i
Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual
formalitza la seva renúncia a la condició de diputada,
conformement amb l'establert a l'article 10.4 del Reglament de
la cambra.
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació

Manteniment per al proper període de sessions de les
interpel·lacions RGE núm. 9477/20 i 14923/20.

B)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de setembre de 2021, conformement amb l'article 168.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7139/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i acorda el
manteniment per al proper període de sessions de les
interpel·lacions esmentades, relatives a inversions de l'Estat a
les Illes Balears i a desplegament del Règim Especial de les
Illes Balears, respectivament.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7225/21, del Grup Parlamentari Mixt, i es dóna per assabentada
que la portaveu suplent d'aquest grup serà la diputada Patrícia
Font i Marbán.

Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Canvi de portaveu suplent del Grup Parlamentari Mixt.

Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

C)

F)

Incorporació del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual al
Grup Parlamentari Mixt.

Quarta pròrroga de la Declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del
Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen
l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7333/21, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, i,
conformement amb l'article 25 del Reglament de la cambra, es
dóna per assabentada de la seva incorporació al Grup
Parlamentari Mixt.
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de setembre de 2021, i la Junta de Portaveus, en sessió de dia
8 de setembre de 2021 (en la qual es trobava formalment
constituïda la Mesa), adopten, per unanimitat, l’acord següent:
Quarta pròrroga de la Declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis
del Reglament del Parlament de les Illes Balears
que suposen l’aplicació de les mesures previstes
en el títol V bis

Ordre de Publicació
D)
Adscripció de la diputada Isabel Maria Borrás i
Rosselló al Grup Parlamentari Popular.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de setembre de 2021, admet a tràmit els escrits RGE núm.
7348 i 7349/21, de la diputada Isabel Maria Borràs i Rosselló,
mitjançant el qual sol·licita la seva incorporació al Grup
Parlamentari Popular; i del portaveu del Grup Parlamentari
Popular, mitjançant el qual accepta la incorporació esmentada,
respectivament; i, conformement amb l'article 25 del Reglament
de la cambra, es dóna per assabentada de l'adscripció de la
diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló al Grup Parlamentari
Popular.
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

Ateses les circumstàncies actuals de crisi sanitària
provocada per la COVID-19, la finalització de l’estat d’alarma
i l’aprovació de la Reforma del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a
proposta del president, declara, per unanimitat dels membres
presents, que es continuen produint circumstàncies d’àmbit
general de caràcter greu i extraordinari que podien impedir la
participació presencial dels diputats i les diputades que integren
els òrgans del Parlament com la restricció de la mobilitat
causada per l’aïllament personal i la quarantena a causa de la
COVID-19, i, en conseqüència, que en són d’aplicació les
mesures excepcionals contingudes al Títol V bis del Reglament
del Parlament de les Illes Balears.
D’acord amb l’article 122 septies.1, les mesures tenen una
durada màxima de quinze dies naturals.
En conseqüència, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears acorden la declaració de
l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a
l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes
Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el
Títol V bis.

E)
Política de seguretat de la informació.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de setembre de 2021, aprova la Política de seguretat de la
informació del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Aquest acord, que constitueix la quarta pròrroga, produeix
efectes immediats i les mesures que s’hi contenen es
prorroguen des de dia 8 de setembre fins al proper dia 22 de
setembre de 2021.
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació
G)
Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda
de les persones físiques i de patrimoni, si escau, de l'any
2020 de les diputades María Salomé Cabrera i Roselló i
Maria Antònia Sureda i Martí, i dels diputats Miquel
Ensenyat i Riutort, Antonio Costa i Costa, Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera i Juan Manuel Gómez i
Gordiola.
En compliment de l'article 21del Reglament del Parlament
de les Illes Balears i de les Regles per a l’aplicació de l’article
21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears pel que fa
a la publicitat de les declaracions que han de presentar els
diputats i les diputades, un cop rebuda la conformitat de la
Mesa de la cambra, en sessió de dia 8 de setembre de 2021, es
procedeix a la publicació de la declaració tributària relativa a
l’impost sobre la renda de les persones físiques i a l'impost
sobre patrimoni, si escau, corresponent a 2020 de les diputades
i dels diputats següents:
María Salomé Cabrera i Roselló
Maria Antònia Sureda i Martí
Miquel Ensenyat i Riutort
Antonio Costa i Costa
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
Juan Manuel Gómez i Gordiola
Palma, a 8 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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