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CT) RGE núm. 7435/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a menor tutelada
per l'IMAS, informació recent d'un nou cas d'explotació sexual d'una menor tutelada per l'IMAS. 6602

CU) RGE núm. 7439/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre
la relació d'obres dutes a terme a l'IES La Ribera, ubicat al municipi de Palma des de la seva posada en funcionament el 2005 fins a
l'actualitat. 6602

CV) RGE núm. 7440/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre
la distribució espacial i funcional de l'IES La Ribera de Palma. 6602

CW) RGE núm. 7441/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre
nombre de persones sense plaça a Formació Professional a la convocatòria de juny 2021. 6602

CX) RGE núm. 7442/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre
increment de places de Formació Professional per al curs 2022-2023 a Mallorca. 6603

CY) RGE núm. 7443/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre
increment de places de Formació Professional per al curs 2022-2023 a Menorca. 6603

CZ) RGE núm. 7444/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre
increment de places de Formació Professional per al curs 2022-2023 a les Pitiüses. 6603

DA) RGE núm. 7445/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a foment de
participació d'empreses a l'FP dual a les Illes Balears. 6603

DB) RGE núm. 7446/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a actuacions per
part de la Conselleria d'Educació i Formació Professional adreçades a les persones que tutoritzen FP dual a empreses. 6603

DC) RGE núm. 7447/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre
increment del nombre de places de Formació Professional dual a Mallorca per centre formatiu per al curs 2022-2023. 6604

DD) RGE núm. 7448/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre
increment del nombre de places de Formació Professional dual a Menorca per centre formatiu per al curs 2022-2023. 6604

DE) RGE núm. 7449/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre
increment del nombre de places de Formació Professional dual a les Pitiüses per centre formatiu per al curs 2022-2023. 6604

DF) RGE núm. 7450/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre
increment de places de Formació Professional dual d'Administració i Gestió a Mallorca per al curs 2022-2023. 6604

DG) RGE núm. 7451/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre
increment de places de Formació Professional dual de Comerç´i Màrqueting a Mallorca per al curs 2022-2023. 6604

DH) RGE núm. 7452/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre
increment de places de Formació Professional dual d'Electricitat i Electrònica a Mallorca per al curs 2022-2023. 6605

DI) RGE núm. 7453/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre
increment de places de Formació Professional dual d'Hoteleria i Turisme a Mallorca per al curs 2022-2023. 6605

DJ) RGE núm. 7454/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre
increment de places de Formació Professional dual d'Informàtica i Comunicacions a Mallorca per al curs 2022-2023. 6605

DK) RGE núm. 7455/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre
increment de places de Formació Professional dual d'Indústries Alimentàries a Mallorca per al curs 2022-2023. 6605

DL) RGE núm. 7456/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre
increment de places de Formació Professional dual de Transport i Manteniment de Vehicles a Mallorca per al curs 2022-2023.

6606

DM) RGE núm. 7462/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Direcció d'Àrea de
Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears (I). 6606

DN) RGE núm. 7463/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Direcció d'Àrea de
Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears (II). 6606
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DO) RGE núm. 7464/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Direcció d'Àrea de
Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears (III). 6606

DP) RGE núm. 7489/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de les places
del programa British per al curs 2021-2022. 6606

DQ) RGE núm. 7490/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control sobre les places
municipals subvencionades d'educació de 0-3 anys. 6606

DR) RGE núm. 7491/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament de personal
interí i temporal com a conseqüència de l'aprovació del Reial decret llei 14/2021. 6607

DS) RGE núm. 7517/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a queixes dels usuaris del
Servei de Salut per motius lingüístics des de l'any 2015 a l'any 2021. 6607

DT) RGE núm. 7519/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mitjans materials
i recursos humans per garantir l'atenció psicològica als professionals sanitaris i sociosanitaris des d'1 de gener de 2021 fins a dia d'avui.

6607

DU) RGE núm. 7547/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi de
l'ampliació del centre de salut Canal Salat de Ciutadella. 6607

DV) RGE núm. 7548/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un
segon centre de salut a Ciutadella (1). 6607

DW) RGE núm. 7549/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un
segon centre de salut a Ciutadella (2). 6607

DX) RGE núm. 7550/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un
segon centre de salut a Ciutadella (3). 6608

DY) RGE núm. 7551/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un
segon centre de salut a Ciutadella (4). 6608

DZ) RGE núm. 7552/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a distribució de
les targetes sanitàries als tretze metges de família del centre de salut Canal Salat de Ciutadella. 6608

EA) RGE núm. 7553/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a càrrega de feina
dels tretze metges de família del centre de salut Canal Salat de Ciutadella. 6608

EB) RGE núm. 7568/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empreses
sancionades com a conseqüència de les inspeccions realitzades en matèria de turisme durant els anys 2020 i 2021. 6608

EC) RGE núm. 7569/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empreses sancionades
com a conseqüència de les inspeccions realitzades en matèria de salut durant els anys 2020 i 2021. 6608

ED) RGE núm. 7570/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control en els
aeroports de les Illes Balears. 6609

EE) RGE núm. 7571/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licitud de
criteri del Col·legi de Metges i altres organitzacions professionals del sector sanitari per definir el futur del centre de salut Canal Salat
de Ciutadella. 6609

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 7577/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a continguts de
l'assignatura d'Islam als centres educatius de Mallorca. 6609

B) RGE núm. 7578/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a expedient obert
a una doctora del centre de salut Son Pisà. 6609

C) RGE núm. 7611/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informació
publicada a finals d'agost d'un nou cas d'explotació sexual d'una menors tutelada per l'IMAS. 6609
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D) RGE núm. 7612/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a habitatges socials
per a joves. 6610

E) RGE núm. 7614/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a data
prevista de la reunió de la comissió mixta per tractar el tema del factor d'insularitat del règim especial. 6610

F) RGE núm. 7615/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a planificació per reduir les llistes d'espera. 6610

G) RGE núm. 7616/21, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a terminis i pressupost assignat
per a les obres d'ampliació de l'IES Marc Ferrer. 6610

H) RGE núm. 7626/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pressuposts per a
l'exercici 2022. 6610

I) RGE núm. 7627/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació del Decret de
posidònia a Menorca. 6610

J) RGE núm. 7633/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació de
l'aforament als estadis de futbol fins al 60%. 6611

K) RGE núm. 7634/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escalada del preu de la
llum. 6611

L) RGE núm. 7635/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a allargament de
la temporada turística. 6611

M) RGE núm. 7636/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vagues en el transport públic
a les Illes Balears. 6611

N) RGE núm. 7637/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rehabilitació dels edificis
Don Pepe a Eivissa. 6611

O) RGE núm. 7638/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou cas d'explotació
sexual d'una menor tutelada pel Consell Insular de Mallorca. 6611

P) RGE núm. 7639/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'atenció
primària. 6612

Q) RGE núm. 7640/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades de suport
educatiu als infants amb necessitats especials. 6612

R) RGE núm. 7641/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per estimular
l'economia. 6612

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 7227/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a informació de
l'arribada de pasteres, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6612

B) RGE núm. 7350/21, de la diputada Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a paper del
director general, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6612

C) RGE núm. 7376/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió econòmica
i interna de l'EPRTVIB efectuada per la Sra. Margarita Cardona, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears. 6613

D) RGE núm. 7381/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa
a pressupost d'IB3 per a l'any 2022, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6613

E) RGE núm. 7394/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi sobre
la possible internalització dels Serveis d'Informatius d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears. 6613
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F) RGE núm. 7395/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a objectius que
s'ha marcat l'equip directiu d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6613

G) RGE núm. 7396/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concessió d'un
préstec de 12.9 milions d'euros a IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6613

H) RGE núm. 7409/21, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació de delegacions
i/o estudis d'IB3 Ràdio, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6613

I) RGE núm. 7410/21, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de la nova
graella d'IB3 Ràdio, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6614

J) RGE núm. 7411/21, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a balanç de les realitzacions,
els continguts i les audiències d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6614

K) RGE núm. 7412/21 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 7458), del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a línies estratègiques de la col·laboració d'IB3 en projectes audiovisuals, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. 6614

L) RGE núm. 7416/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a diferències salarials,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 6614

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 7425/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei 4/2013 per poder recuperar les competències
per part del Govern de les Illes Balears de tot el sistema relacionat amb els processos selectius i formació de les policies locals.

6614

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 7408/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a fraccionament del
pagament de les matrícules universitàries i rebaixa de les taxes, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura. 6616

B) RGE núm. 7421/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a Sistema de dipòsit,
devolució i retorn d'envasos d'un sol ús (SDDR), davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 6617

C) RGE núm. 7438/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a lluita contra l'augment dels trastorns
de la conducta alimentària entre els joves i els adolescents, davant la Comissió de Salut. 6620

3.17. INFORMACIÓ

A) Tramitació de preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió de Medi Ambient i Territori per a les preguntes amb
sol·licitud de resposta escrita RGE núm. 15023/20, 4689/21 i 4690/21. 6621

B) Sol·licitud de creació d'una Comissió no permanent d'investigació sobre l'aplicació de l'estratègia de vacunació contra la COVID-
19 a la comunitat autònoma de les Illes Balears (RGE núm. 7331/21). 6621

C) Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 5997/21. 6621

D) Retirada dels punts 1 a 5 i 7 de la Proposició no de llei RGE núm. 49/21. 6621

E) Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 5825/21. 6621

F) Nova ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 5834/21, d'educació de les Illes Balears.
6621

4. INFORMACIONS

A) Designació de nou portaveu suplent del Grup Parlamentari Mixt. 6622

B) Canvis en la composició de diverses comissions per part del Grup Parlamentari Mixt. 6622

C) Canvis en la composició de diverses comissions per part del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. 6622
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D) Canvis en la composició de diverses comissions per part del Grup Parlamentari Ciudadanos. 6622

E) Renúncia a la condició de diputada de la Sra. Maria Antònia García i Sastre. 6623

F) Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda de les persones físiques i de patrimoni, si escau, de l'any 2020 dels diputats
Marc Pérez-Ribas i Guerrero, Josep Ferrà i Terrassa, Alejandro López i Soria, Jesús Méndez i Baiges, Josep Castells i Baró,. Jorge
Campos i Asensi i Sergio Rodríguez i Farré, i de les diputades Maria Esperança Sans i Regis, Antònia Martín i Perdiz, Patricia Guasp
i Barrero i Idoia Ribas i Marino. 6623

G) Tercer Pla de contingència del Parlament de les Illes Balears davant la situació ocasionada per la COVID-19. 6623

H) Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears relatiu a l'accés dels mitjans de comunicació al Parlament de les Illes Balears.
6625

I) Acord de la Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears sobre la represa de l'activitat parlamentària. 6626

J) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament del Sr. Joan Albert Pons i Bagur com a personal eventual adscrit
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 118, de 13 de setembre de 2021. 6627
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Promesa del càrrec de diputada de la Sra. Isabel María

Borrás i Rosselló.

 Al Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió de dia 14 de setembre de 2021, conformement amb el
que disposa l'article 8.1.3r del Reglament de la cambra, procedí
a prometre el càrrec la diputada Isabel María Borrás i Rosselló.

Palma, a 15 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Promesa del càrrec de diputat del Sr. Antonio Jesús

Sanz i Igual.

 Al Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió de dia 14 de setembre de 2021, conformement amb el
que disposa l'article 8.1.3r del Reglament de la cambra, procedí
a prometre el càrrec el diputat Antonio Jesús Sanz i Igual.

Palma, a 15 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Elecció dels síndics de la Sindicatura de Comptes de les

Illes Balears.

D’acord amb els articles 82.2 de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears i 17 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, el Ple del
Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió de dia 14 de
setembre de 2021, acordà d’elegir com a síndics de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears les persones
següents:

• Sra. Maria Antònia Garcia i Sastre
• Sr. Joan Rosselló i Villalonga
• Sr. Fernando Toll-Messia i Gil

Palma, a 15 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de setembre de 2021, d'acord amb l'article 194 del
Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 7380/21, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
d'arrendaments urbans.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
 D'acord amb l'article194 del Reglament del Parlament de

les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt presenta la següent
proposició de llei.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 29/1994, DE 24 DE SETEMBRE,

D'ARRENDAMENTS URBANS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Declaració universal dels drets humans de 10 de
desembre de 1948 declara, en el seu article 25.1, que tota
persona té dret, per a si mateixa i la seva família, a un nivell de
vida adequat que li asseguri la salut i el benestar, i, en especial,
l’alimentació, el vestit, l’habitatge, l’assistència mèdica i els
serveis socials necessaris. També el Pacte internacional dels
drets econòmics, socials i culturals (PIDESC) en el seu article
onzè a tenir un habitatge adequat. En el mateix sentit, la Carta
dels drets fonamentals de la Unió Europea, fa referència en el
seu article 34è a la qüestió de l’habitatge: la Unió reconeix i
respecta el dret a una ajuda social i a una ajuda d’habitatge per
garantir una existència digna.

Aquest dret queda recollit a l’article 47 de la Constitució
Espanyola de 1978, en el qual s’estableix que tots els espanyols
tenen dret a un habitatge digne i adequat i que, a més, els
poders públics han de promoure les condicions necessàries;
establir les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret;
i regular la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per
tal d’impedir l’especulació.

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (Llei Orgànica
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears) recull el dret a l’habitatge en el seu article
12.3. A més, l’article 22 del text estatutari conté el manament
als poders públics en el sentit que aquests han de garantir el
dret d’accés a un habitatge digne dels ciutadans de les Illes
Balears.

Pel que fa a l’àmbit competencial, l’Estatut d’Autonomia
estableix la competència exclusiva en matèria d’habitatge en el
seu article 30.3. En l’exercici d’aquesta competència, el
Parlament de les Illes Balears va aprovar l’any 2018 la Llei
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5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears, tot
establint el marc normatiu per regular les polítiques públiques
en matèria d'habitatge. Val a dir que, tot i que aquesta llei
estableix mesures valentes en defensa del dret de l’habitatge, el
seu desenvolupament reglamentari encara no ha estat
completat. Entre altres coses, encara no ha estat aprovat el
reglament necessari per regular el funcionament, el
procediment d’inscripció, rectificació i cancel·lació del
Registre de fiances de contractes d’arrendament de finques
urbanes de les Illes Balears, tal com recull l’article 58 de
l’esmentada llei.

Més recentment, el Parlament de les Illes Balears ha validat
el Decret llei 3/2020, de mesures urgents en matèria d’habitatge
del Govern de les Illes Balears. Aquesta nova norma conté
mesures per facilitar la promoció, la construcció, la implantació
o l'ús d'habitatges de titularitat pública amb l’objectiu de
contribuir a fer efectiu el dret d’habitatge.

El preu del lloguer d’habitatges s’ha disparat durant els
darrers anys a l’Estat espanyol. Les Illes Balears no són una
excepció a aquesta tendència, sinó que més aviat són un dels
territoris que pateix més agudament aquesta problemàtica.
Segons el darrer Butlletí periòdic de l’Observatori d’Habitatge
i Sòl del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,
els preus del lloguer d’habitatges van experimentar a l’Estat
espanyol un increment del 50,00% entre el primer trimestre de
2015 i el primer trimestre de 2021. Pel que fa en concret a les
Illes Balears, aquestes continuen sent la segona comunitat
autònoma de l’Estat amb una mitjana de preus de lloguer més
elevada, i Palma és la quarta capital de província amb lloguers
més cars.

De fet, la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19
fa encara més urgent la necessitat d’adoptar mesures per fer
efectiu el dret d’habitatge, atès que aquesta situació ha deixat
molts ciutadans de les Illes Balears, i d’arreu de l’Estat, en una
situació de vulnerabilitat econòmica i social molt dura que els
dificulta aquest dret.

Per tots aquests motius es fa necessari que les
administracions competents en matèria d’habitatge puguin
introduir instruments normatius per controlar les rendes dels
lloguers d’habitatge, com ara règims de contenció o moderació
de les rendes de lloguer d’habitatges.

En aquest sentit, emperò, cal destacar que es produeix una
paradoxa, atès que si bé moltes comunitats autònomes tenen la
competència exclusiva en matèria d’habitatge, com és el cas de
les Illes Balears, d’acord amb l’article 30.3 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, no queda clar que aquestes
mateixes comunitats autònomes puguin establir règims de
contenció o moderació de les rendes de lloguer d’habitatges per
la limitació que imposa el marc legal estatal, atès que l’article
149.1.8 de la Constitució Espanyola reserva a l’Estat la
competència sobre les bases de les obligacions contractuals.
Aquesta competència sobre les bases de les obligacions
contractuals queden recollides a la Llei 29/1994, de 24 de
novembre, d’arrendaments urbans, que en el seu article 17,
apartat 1, estableix que les rendes de lloguer d’habitatges han
de ser fixades lliurement entre les part del contracte
d’arrendament. Aquesta disposició de la legislació estatal ha
estat utilitzada per argumentar contra la possibilitat que les
comunitats autònomes puguin establir règims de contenció o

moderació de les rendes de lloguer d’habitatges. De fet, aquesta
és la raó que dóna el Consell de Garanties Estatutàries de
Catalunya en el seu Dictamen 7/2020, de 5 d’agost, sobre la
Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció
de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge per
argumentar que l’esmentada iniciativa legal no té empara
constitucional.

En conseqüència, es fa necessari modificar l’article 17 de la
Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, per
tal de possibilitar que les comunitats autònomes competents en
matèria d’habitatge puguin establir règims de contenció o
moderació de les rendes de lloguer d’habitatges.

Aquesta necessitat, de fet, va quedar palesa a la I Cimera
Illes Balears-Comunitat Valenciana, celebrada a Palma els
passats 5 i 6 de juliol. De fet, un dels acords que es van prendre
en l’esmentada cimera va ser, literalment, el següent:

“El Govern de les Illes Balears i la Generalitat Valenciana
defensaran de forma conjunta davant l’Estat la inclusió dins
la llei estatal d’habitatge de mecanismes legals pels quals
les comunitats autònomes puguin controlar els preus en els
mercats tensionats, així com el fet d’establir mecanismes de
cooperació per garantir la funció social de l’habitatge
davant els usos especulatius”.

II

Aquesta proposició de llei es formula a l’empara de l’article
87.2 de la Constitució Espanyola, que estableix que les
assemblees de les comunitats autònomes podran “trametre a la
Mesa del Congrés una proposició de llei”. Aquesta
competència també queda recollida a l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, concretament a l’apartat segon de l’article 50,
que regula les funcions del Parlament de les Illes Balears.

III

Aquesta llei consta d’un article únic que modifica l’article
17 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments
urbans. El primer apartat de l’article únic, doncs, modifica el
primer apartat de l’article 17 de la Llei 29/1994, de 24 de
novembre, d’arrendaments urbans, amb l’objectiu de deixar
clar que la renda en els contractes d’arrendaments d’immobles
urbans l’estipularan les parts sense perjudici dels règims de
contenció o moderació de rendes de lloguer d’habitatges que
puguin aprovar les comunitats autònomes.

Per altra banda, el segon apartat de l’article únic dóna
cobertura legal al fet que les comunitats autònomes en els seus
respectius àmbits territorials puguin establir els esmentats
règims de contenció o moderació de rendes de lloguer. Aquests
règims de contenció o moderació s’hauran de circumscriure en
aquelles zones amb un mercat d’habitatge tensionat. A més,
s’estableix que l’establiment d’aquests règims podrà preveure
el seu respectiu règim sancionador i sistema de resolució
extrajudicial de conflictes que eventualment es puguin produir
entre arrendadors i arrendataris en contractes subjectes als
règims de contenció o moderació de rendes.

Finalment, la llei inclou una disposició final única que en
regula l’entrada en vigor.
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Article únic
Modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
d’arrendaments urbans

1. Es modifica l’article 17, apartat 1, de la Llei 29/1994, de 24
de novembre, d’arrendaments urbans, que queda redactat amb
el tenor literal següent:

“1. Amb caràcter general, i sense perjudici de l'establert a
l'apartat 1bis d'aquest article, la renda serà la que lliurement
estipulin les parts."

2. S’afegeix un nou apartat a l’article 17 de la Llei 29/1994, de
24 de novembre, d’arrendaments urbans, a continuació de
l’apartat 1, que queda redactat amb el tenor literal següent:

“1 bis. Les comunitats autònomes, en els àmbits territorials
respectius, podran establir règims de contenció o moderació
de rendes de lloguer d'habitatges en aquelles zones amb un
mercat d'habitatge tensionat. La determinació d'aquest
règim podrà preveure el règim sancionador respectiu i el
sistema de resolució extrajudicial de conflictes produïts
entre arrendadors i arrendataris en contractes subjectes a
aquests règims de contenció o moderació de rendes.”

Disposició final única
Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació
en el Boletín Oficial del Estado.

Palma, 9 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán
El portaveu
Josep Castells i Baró

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de setembre de 2021, admet a tràmit les propostes de
resolució següents, derivades del debat de política general del
Govern, amb tramitació davant el Ple.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A) 
RGE núm. 7596/21, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, derivades del debat de política general del
Govern de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 187 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta les propostes de resolució següents, derivades del
debat de política general del Govern de les Illes Balears.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar la DG de Política Lingüística dels recursos
humans i pressupostaris suficients per dur a terme d'una forma
eficient, efectiva i eficaç les tasques de vetllar pels drets
lingüístics de la ciutadania de les Illes Balears i la promoció de
l'ús i el prestigi de la llengua catalana.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar, des de les diferents àrees de gestió,
polítiques lingüístiques de cohesió social que donin resposta al
creixement demogràfic de les Illes Balears de les darreres
dècades i al que es preveu per a un futur immediat; de manera
que es garanteixi l'acollida lingüística i cultural de la nova
població i s'asseguri la cohesió social i el dret a poder aprendre
la llengua pròpia del lloc de residència, seguint les indicacions
donades pel Consell Social de la Llengua Catalana.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a vetllar per uns preus justos per a la pagesia
desenvolupant i fent complir la directiva europea UE 2019/633
relativa a les pràctiques comercials deslleials en les relacions
entre empreses a la cadena de subministrament agrícola i
alimentari; i a pressupostar una estratègia de promoció del
producte local en col·laboració i coordinació amb els consells
insulars, les organitzacions professionals agràries i les
Cooperatives.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
vetllar pels agricultors i les agricultores professionals en la
negociació de la PAC 2023-2027 amb l'objectiu d'assolir una
renda viable i la resiliència de la pagesia professional, ja que a
hores d'ara no s'han tingut en compte els elevats impactes
negatius en la renda de la pagesia professional que comporta la
regulació europea de la nova PAC.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar abans d'acabar el primer període de sessions
de 2022, una proposta de modificació de la Llei 8/2012, de 19
de juliol, de turisme de les Illes Balears, per tal de:

a. Continuar lluitant contra el turisme d'excessos.
b. Actualitzar els criteris de qualitat dels establiments

turístics, lligant-los a objectius de sostenibilitat.
c. Crear una nova regulació de la modalitat anomenada "tot

inclòs".

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
derogar definitivament la reforma local del PP, anomenada Llei
Montoro, i a impulsar una normativa que permeti, més enllà del
2022, la plena autonomia dels ajuntaments i un finançament
just que permeti dotar-los de personal i recursos suficients,
perquè són les institucions més properes que donen els serveis
públics imprescindibles que necessiten els illencs i les
illenques.

7. El Parlament de les Illes balears insta el Govern de les Illes
Balears a exigir al Govern espanyol la condonació progressiva
del deute públic balear, la suspensió del pagament dels fons de
suficiència i qualsevol altre import, com per exemple
liquidacions de bestretes, amb l'objectiu de compensar el deute
històric, l'infrafinançament i la insularitat.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer una aposta ferma per incrementar de forma
significativa el pressupost a la I+D+i i aprovar el projecte Llei
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balear de la ciència en tràmit, per disposar d'instruments reals
i eficaços per fer de la I+D+i una eina real de creixement,
qualitat en l'educació i diversificació econòmica, dotant la
Institució de Recerca de les Illes Balears (IRIB) de recursos
humans i econòmics suficients, amb l'objectiu clau de capacitat
per incidir en l'àmbit públic i empresarial amb polítiques de
formació, suports econòmics i fiscals, amb programes
específics de gènere i tecnologia.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
impulsar mesures efectives per garantir que el dret a l'habitatge
sigui un dret subjectiu fonamental, en especial a les nostres
illes, per l'efecte d'emergència que suposa, principalment:

a. Instruments legals per regular els lloguers abusius.
b. Instruments jurídics i fiscals, en l'àmbit estatal i europeu,

de restricció de vendes d'habitatges a no residents
c. Derogació de la normativa que incentiva amb la

residència temporal la compra d'habitatges superiors a
500.000€per part d'estrangers.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a aprovar el Projecte de llei de règim fiscal especial de les Illes
Balears abans de 31 de desembre de 2021 i a convocar la
Comissió mixta del REIB per garantir als PPGGE 2022 un fons
d'insularitat just i una compensació equitativa en transport
terrestre com a servei essencial.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat,
d'acord amb les seves competències i seguint les polítiques
impulsades pel Govern de les Illes Balears, a implicar-se
directament, destinant recursos propis, en tant a la conservació
i gestió dels ecosistemes marins de la Mediterrània occidental,
amb especial èmfasi a les polítiques de conservació de la
posidònia oceànica.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a realitzar amb diligència la transferència de les competències
en matèria de costes i litoral al Govern de les Illes Balears, amb
una dotació de recursos apropiada, tant en matèria de recursos
humans com econòmics, contemplant la transferència de totes
les concessions administratives; i, mentrestant, instam el
Govern de l'Estat a impulsar polítiques de renaturalització i
resiliència de la franja costanera de les Illes Balears, evitant
així regeneracions artificials de platges arenoses.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a:

a. Signar, amb diligència, un protocol d'inversions en
infraestructures hidràuliques per tal de fixar una partida
concreta per a les primeres actuacions en els pressupostos
generals de l'Estat de 2022.

b. Complir amb la disposició addicional tercera de la Llei
22/2011, de residus i sòls contaminats assumint els costos del
transport de residus de Formentera i abonant, de manera
retroactiva, els 7,2MM€ que ha hagut d'assumir el Govern de
les Illes Balears per aquest concepte 

c. Disposar del finançament necessari per a la construcció
del tren de Llevant.

14. El Parlament de les Illes Balears reclama al Govern de
l'Estat l'aturada de totes les obres d'ampliació de l'Aeroport de
Son Sant Joan i insta el Govern espanyol a traspassar les
competències en matèria d'ordenació del trànsit aeri amb

destinació i origen a les Illes Balears; i a fer efectiu els
traspassos de competència en matèries com la cogestió
aeroportuària, aeroports i ports d'interès general, en un moment
en el qual necessitam la sobirania suficient per posar límits i
controlar la mobilitat externa al nostre arxipèlag.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a traspassar la gestió de l'Ingrés Mínim Vital a la nostra
comunitat al Govern de les Illes Balears mitjançant un acord
que compensi la comunitat amb totes aquelles despeses directes
i indirectes derivades d'aquesta gestió.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a continuar incrementant, en els pressuposts de 2022,
l'aportació al Govern de les Illes Balears per finançar el
Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència per tal
d'assolir el 50% d'aportació que li pertoca d'acord amb la llei
que ho regula.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a modificar l'article 18 del Reial Decret Llei 20/2020, de 29 de
maig, pel qual s'estableix l'Ingrés Mínim Vital amb la finalitat
d'incloure en les excepcions del còmput de rendes els ingressos
provinents de les prestacions del Sistema d'Autonomia i
Atenció a la Dependència.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a incrementar, a través del Pla de Prestacions Bàsiques, les
aportacions a les entitats locals per tal de compensar
l'increment de tasques administratives als Serveis Socials
Comunitaris Bàsics derivades de prestacions, ajudes i
instruments de control del mateix Govern de l'Estat i evitar que
aquest increment de tasques perjudiqui l'atenció al ciutadà.

Palma, a 16 de setembre de 2021
Els diputats
Joana Aina Campomar i Orell
Josep Ferrà i Terrassa
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

B) 
RGE núm. 7617/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, derivades del debat de política general del
Govern de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 187 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
presenta les propostes de resolució següents, derivades del
debat de política general del Govern de les Illes Balears.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar una iniciativa de reforma de la Llei 8/1986,
de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, a fi de reduir el nombre de diputats d'aquest
parlament.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adaptar l'estructura de govern a les actuals
circumstàncies i a reduir el nombre d'assessors, direccions
generals, secretàries autonòmiques i el nombre de conselleries.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a derogar tota la normativa que ha permès l'eliminació
del castellà o espanyol de les aules com a llengua vehicular
d'ensenyament i a iniciar l'elaboració d'una nova normativa que
permeti als pares o tutors legals triar lliurement la llengua
vehicular d'ensenyament dels seus fills o tutelats entre les dues
llengües oficials, en tots els nivells educatius, en els centres
d'ensenyament no universitari sostinguts amb fons públics; així
com a promoure les modalitats lingüístiques mallorquina,
menorquina, eivissenca i formenterera, i les manifestacions
culturals de Balears en els centres educatius com a aportació a
la identitat cultural nacional, a la civilització i a la història
universal.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a mantenir una protecció efectiva de les fronteres i a dotar els
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat desplegats a Balears
dels mitjans humans i materials necessaris per combatre la
immigració il·legal.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a comprometre's amb els interessos generals, la unitat
i la permanència d'Espanya, a respectar l'ordre constitucional
i la democràcia, i a assegurar el normal funcionament de les
institucions i la vigència de l'estat de dret, basats en la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a eliminar l'Impost de Turisme Sostenible (ITS).

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a realitzar les reformes legals necessàries per eliminar el
fenomen "okupa" i que els legítims propietaris puguin
recuperar els seus habitatges de manera immediata i eficaç.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el departament de medi ambient agiliti els tràmits
administratius de sol·licitud de captació d'aigües subterrànies
i prioritzi aquelles sol·licituds que provinguin d'empreses o
persones físiques que siguin agricultors en actiu o empreses
degudament inscrites en els registres insulars agraris.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar una iniciativa de reforma de la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de gener, de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, que elimini l'article 36, que
atorga a la comunitat autònoma competències en matèria
d'ensenyament universitari i no universitari, així com la
derogació i/o la modificació de tota normativa que sigui
aplicable en virtut del que s'estableix en aquest article, a fi que
aquestes competències siguin assumides per l'Administració de
l'Estat, d'acord amb l'estipulat a l'article 149, apartat 3 de la
Constitució Espanyola.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures oportunes per acabar amb
l'obligatorietat de l'ús de mascaretes en els col·legis imposada
als nens que tenen entre sis i dotze anys, a zones exteriors i
també a l'aula quan es pugui ventilar adequadament, adoptant
com a mesura complementària, si és necessari, la instal·lació de
sistemes de ventilació adequats.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar una iniciativa de reforma de l'article 70 de
la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut
de les Illes Balears, per eliminar com a competència pròpia dels
consells insulars la tutela, l'acolliment i l'adopció de menors,
així com la modificació de la resta de normativa que sigui
aplicable, a fi que aquesta competència sigui assumida pel
Govern de les Illes Balears.
.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reconèixer a les empreses familiarment responsables
que apliquin mesures de conciliació i suport a les famílies,
mitjançant l'establiment d'ajudes directes o beneficis fiscals a
les empreses que estableixin adaptacions de la durada i la
distribució de la jornada per motius de conciliació familiar dels
seus treballadors o implementin el teletreball per a treballadors
amb fills menors de 12 anys al seu càrrec.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar una iniciativa de reforma de la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut de les
Illes Balears, per eliminar l'apartat 48 de l'article 30 i l'apartat
4 de l'article 31, que atorguen a la comunitat autònoma
competències exclusives i competències de desenvolupament
legislatiu i execució en matèria de salut i sanitat, així com la
derogació i/o la modificació de tota la normativa que sigui
aplicable, a fi que aquestes competències siguin assumides pel
Govern de l'Estat.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment a l'article 13 de la Llei 8/2018, de
31 de juliol, de suport a les famílies, i a establir i promoure
mesures tributàries de protecció a les famílies en el
corresponent àmbit competencial, coordinant-les amb les
polítiques sectorials de promoció de la família i integrant-les en
el conjunt de les polítiques públiques.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir beneficis fiscals específics per a les famílies
nombroses i monoparentals, a través de deduccions en el tram
autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir bonificacions del 100% en els impostos sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre
successions i donacions.

Palma, a 8 de setembre de 2021
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

C) 
RGE núm. 7618/21, del Grup Parlamentari Popular,

derivades del debat de política general del Govern de les
Illes Balears.

D'acord amb l'article 187 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular presenta les
propostes de resolució següents, derivades del debat de política
general del Govern de les Illes Balears.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que els canvis
legislatius impulsats i les polítiques dutes a terme pel Govern
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de les Illes Balears durant la IX legislatura i l’actual, no han
estat els adequats per aportar a la nostra comunitat autònoma la
fortalesa necessària per afrontar la greu crisi sanitària i
econòmica que estem patint per la COVID-19, per la qual cosa
insta el Govern de les Illes Balears a dotar de les eines
jurídiques correctes per tal d’impulsar la reactivació turística,
econòmica, social i la diversificació de la economia, recuperant
el marc legal aprovat pel Partit Popular a la Llei turística, la
Llei agrària i la Llei del sòl, a partir del consens amb els sectors
i en especial la reactivació de la DA4 adaptada a la situació
actual, i derogar així el Decret llei 8/2020.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a agilitar les inversions pendents
en el municipi de Palma, principalment en matèria
d’infraestructures hídriques, sanejament i accessos, així com a
dur a terme una política activa d’impuls al comerç local i al
teixit empresarial.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a gestionar, junt amb el Consell de Menorca, el
desenvolupament i l'execució pràctica i efectiva de la
declaració de Menorca com a “zona pilot de la Unió Europea”
per fomentar i impulsar l’aplicació de les energies renovables,
tenint en compte el fet de la insularitat i la declaració de
Reserva de Biosfera.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la conservació de la posidònia oceànica per
abocaments i per la salmorra que s'aboca com a conseqüència
de les dessaladores en alguns llocs com Eivissa en no estar
correctament dissenyat i canalitzat juntament amb aigües
residuals. En aquest sentit, el Parlament insta el Govern a fer el
nou emissari salmorra penya-segat Dalt Vila, la millora i
l'ampliació de la depuradora de Cala Vedella, la millora i
l'ampliació de la depuradora de Platja d'En Bossa i la quarta
línia de la dessaladora de Santa Eulària.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar un estudi de l'estat de les infraestructures
hídriques de les Illes, així com del servei general de recursos
hídrics per illa, amb la finalitat de tenir la situació real amb
l'objectiu de traspassar la gestió hídrica a les illes que així ho
vulguin. Així mateix, insta el Govern de les Illes Balears a
agilitar l’execució del pla de regadius per tal d’avançar les
obres i no esperar que estiguin finalitzades el 2024.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar i recuperar els fons estatutaris per finalitzar
projectes de medi ambient que han quedat pendents de la seva
execució i que presenti projectes de renovació de xarxes
d'aigua potable i de xarxes de depuradores, tot coordinat amb
els ajuntaments i sol·liciti al Govern Central el finançament a
través dels fons de recuperació europea Next Generation EU.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a pressupostar per a l'any 2022 la quantitat de
7.000.000€, el que significa el 30% de l'import compromès de
23.199.484 € per fer efectiu al Consell d'Eivissa en concepte
d'aportació al finançament de la planta de reciclatge prevista al
Pla Director Sectorial de Gestió de Residus Urbans d'Eivissa i
Formentera, i a confeccionar un calendari de pagaments amb el
Consell per als pròxims pressuposts.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar i modificar el Protocol d’actuació en casos
d’abús sexual infantil i explotació sexual infantil a les Illes
Balears i a mantenir reunions mensuals de la comissió tècnica
per fer el seguiment i el compliment del Protocol d'actuació en
casos d’abús sexual infantil i explotació sexual infantil a les
Illes Balears, de tots els casos que s'han detectat i en prevenció
de nous.

9. A Balears hi ha 1.717 persones en llista d’espera per a una
plaça de residència de gent gran i 888 per a un centre de dia.
Davant aquestes dades i el fracàs del pla 2017-2021 de
residències i centres de dia, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a prioritzar les inversions
futures en aquestes infraestructures.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears a dotar dels recursos necessaris
per a la gestió humana i eficient de la problemàtica derivada
per l’augment de l’arribada de pasteres a les nostres costes.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar les mesures adequades i efectives per
reduir la llista d'espera per a la valoració de la discapacitat a
Eivissa i a Menorca.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar fi a la seva política intervencionista en matèria
d’habitatge, a rectificar la intenció de regular els preus de
lloguer, així com a facilitar l’accés a l’habitatge a tots els
ciutadans de les Illes Balears i molt especialment als joves, a
les famílies nombroses i monoparentals i a les persones amb
discapacitat, confiant plenament amb la iniciativa privada,
simplificant i derogant tràmits administratius i burocràcia i
reduint impostos com el de Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats i facilitant el finançament tant per a
compra com per al lloguer i garantint la seguretat jurídica als
propietaris que posin els seus habitatges en lloguer. Així mateix
insta el Govern de les Illes Balears a prioritzar i garantir
l’execució de totes les promocions d’HPO iniciades a les Illes
Balears a fi que estiguin a disposició dels ciutadans abans de
2023.

13. El Parlament de les Illes Balears manifesta que l'ocupació
il·legal no és una solució vàlida a la greu problemàtica de
l'accés a l'habitatge i que l'ordenament jurídic ha de
modificar-se per comptar amb mecanismes àgils que permetin
defensar el dret de propietat i dissuadeixin de l'ús i l'abús de les
ocupacions il·legals. En aquest sentit el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de l’Estat a modificar les disposicions
normatives que resultin pertinents per tal de garantir que els
cossos i forces de seguretat de l’Estat puguin desallotjar les
persones que ocupin il·legalment un habitatge en 24 hores o
com a màxim en 48 hores.

14. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
garantir, mitjançant la modificació de les normes que calgui,
que a les construccions i instal·lacions que es trobin fora de
ordenació, es puguin autoritzar les obres de consolidació i de
reparació que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les
persones o la bona conservació de les dites construccions i
instal·lacions, com també les obres destinades a facilitar
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.
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15. El Parlament de les Illes Balears constata que l´encariment
del preu de l’electricitat afecta, no només els particulars, sinó
el nostre teixit empresarial, augmentant-ne encara més els
costos, que a les Illes són superiors als de la península, i insta
el Govern de les Illes Balears a exigir al Govern de l’Estat
solucions immediates.

16. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
a Balears a reclamar i gestionar, amb el Ministeri per a la
Transició Ecològica i amb Red Eléctrica de España, la
instal·lació del segon enllaç submarí Mallorca-Menorca, per
impedir que es retardi la seva col·locació, ajornada a 2026, i
per evitar que Menorca es torni a trobar en situació d’aïllament
energètic, i insta el Govern de les Illes Balears a executar les
inversions aprovades pel Govern de les Illes Balears per a la
gasificació de Menorca, adjudicades el 2015, que s’han
demorat i que encara no s’han dut a terme.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dur a terme les actuacions necessàries per tal de prolongar els
ERTO i a dur a terme totes les actuacions necessàries per tal de
prolongar la protecció als fixos discontinus fins, com a mínim,
l’inici de la propera temporada turística i a donar resposta a
totes les casuístiques de situacions laborals. Així mateix, el
Parlament insta el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes
Balears a dur a terme totes les gestions necessàries i a dotar
dels recursos necessaris i suficients el SEPE per tal de donar
resposta immediata als ciutadans, treballar en els expedients
retardats i que el pagament als treballadors no es torni a
demorar.

18. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’enorme pujada
d’impostos que contempla el Pla de Recuperació
Transformació i Resiliència, molt especialment les pujades que
incideixin sobre les rendes mitjanes i baixes, i insta el Govern
de l’Estat a posar en marxa una política impositiva de rebaixa
d’impostos, en línia amb la de països de la UE com Alemanya,
França, Itàlia o Portugal, entre d’altres.

19. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’harmonització de
la normativa tributària d’àmbit autonòmic que pretén aprovar
el Govern de l’Estat i insta el Govern de les Illes Balears a
defensar els interessos dels ciutadans de les Illes Balears i
evitar, acudint a la via judicial si fos necessari, qualsevol
retallada de l’autonomia tributària de les comunitats
autònomes, inclosa la possibilitat d’eliminar, si escau, impostos
com el que grava el patrimoni o les successions i donacions.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a defensar un futur sistema de finançament autonòmic
just, simple i transparent, que impliqui un increment significatiu
de l’autonomia tributària i la corresponsabilitat fiscal i un
anivellament de caràcter parcial que respecti el principi
d’ordinalitat.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure dins el projecte de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022 una
rebaixa d’impostos autonòmics que impliqui com a mínim el
següent:

1. Supressió de l’impost sobre successions i donacions per
a totes les herències que rebin els fills, el cònjuge o els
ascendents del causant i reducció mínima d’un 30% per a
les herències que rebin els germans i nebots del causant.

2. Reducció de la tarifa de l’impost sobre el patrimoni fins
a situar-lo en els nivells que hi havia l’any 2015 i supressió
de l’impost a partir d'1 de gener de 2023.
3. Supressió de l’impost sobre transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats per a la compra del primer
habitatge habitual a les Illes Balears per part de joves
menors de 30 anys, famílies nombroses o monoparentals.
4. Reducció de la tarifa de l’IRPF en 0,5 punts per a bases
liquidables inferiors a 30.000 euros i en 0,25 punts per a la
resta de bases liquidables.

22. El Parlament de els Illes Balears insta el Govern de l’Estat
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 anual de 90 milions
d’euros i a derogar la disposició addicional primera del RDL
4/2019, per tal de garantir el caràcter indefinit del factor
d’insularitat. A més, s’insta el Govern de l’Estat a aprovar
immediatament al Consell de Ministres, el Projecte de llei que
inclou les mesures fiscals del Règim Especial de les Illes
Balears, per tal que entri en vigor a partir d'1 de gener de 2022.
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. No obstant això,
s’eliminaran del projecte de llei totes les referències a l’any
2026, per tal de garantir que les mesures fiscal tenguin un
caràcter indefinit en el temps.

23. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a elaborar un pla de xoc sanitari postcovid, consensuat
amb professionals sanitaris i agents socials, dotat dels mitjans
econòmics i professionals necessaris que garanteixin la tornada
a la normalitat de l’activitat programada de tot el sector sanitari
amb la major celeritat possible i que contribueixi, amb la major
eficàcia, a la reducció de les llistes d’espera que ja teníem
abans de l’arribada del virus, i que encara s’han incrementat
molt més amb l’actual situació.

24. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut de les Illes Balears a mantenir els programes de cribratge
de càncer sense demora, perquè cap persona no perdi
l'oportunitat de salvar la seva vida amb la detecció precoç; a
realitzar un estudi de l'impacte d'aquesta pandèmia en tots els
vessants del càncer: prevenció, atenció a pacients i les seves
famílies i recerca per prendre les mesures necessàries per lluitar
contra aquesta malaltia; i a elaborar un Pla de Càncer, d’acord
amb la realitat derivada de la crisi sanitària provocada pel
COVID-19, que abordi de manera integral les millores a
realitzar en el Sistema Nacional de Salut, en la Protecció Social
a les persones afectades pel càncer i en la planificació i la
gestió eficaç de la Recerca en Càncer.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar de l’equip humà i tècnic necessari per poder
analitzar proves PCR a l’Hospital de Formentera, així com a
reactivar el servei d’hemodiàlisi i a dotar l'illa d’una base del
061 durant tot l’any.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla de recursos humans amb la prioritat
d'establir mecanismes i incentius necessaris per contractar un
major nombre de professionals sanitaris i a realitzar un pla
d’estratègia de gestió de personal que permeti reforçar les
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plantilles d’atenció primària i hospitalàries, especialment per a
l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera.

27. El Parlament de les Illes Balears reconeix la feina dels
treballadors i les treballadores de la sanitat pública i, davant el
menyspreu continuat d’aquest govern, també constata i
reconeix el paper de la sanitat privada i de la seva col·laboració
amb la sanitat pública per a la millora de la salut d’aquesta
comunitat.

28. El Parlament de les Illes Balears defensa la cultura de
l’esforç, l’equitat educativa i la igualtat d’oportunitats com a
principis necessaris per al bon funcionament del sistema
educatiu, així com la necessitat de garantir l’aprenentatge i la
superació de les matèries per poder aprovar, promocionar de
curs i per titular en les diferents etapes educatives, i insta el
Govern de les Illes Balears a defensar aquests principis i a fer
feina per aconseguir el màxim consens en l’elaboració de la
normativa educativa de les Illes Balears en benefici de l’interès
general de l’alumnat.

29. El Parlament de les Illes Balears constata la insuficiència de
recursos dels centres educatius públics i concertats per
aconseguir una educació de qualitat i aplicar amb garantia les
noves mesures sanitàries i educatives davant la COVID-19, i
insta el Govern de les Illes Balears a donar compliment als seus
compromisos en l’eliminació dels barracons així com a
negociar i consensuar amb la comunitat educativa que
representa els centres de la xarxa educativa pública l’increment
de personal educatiu docent i no docent que sigui necessari, tal
com professors, personal de suport per als nins amb necessitats
especials, personal de reforç per als nins amb necessitats de
suport educatiu específic, personal de neteja i personal
d’administració i serveis, entre d’altres.

30. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern a la dotació
d'un edifici propi i independent per a l'Escola Oficial d'Idiomes
a Menorca, amb la finalitat de poder desenvolupar
correctament la seva activitat formativa, amb espai i dotació
tecnològica adequada així com a fixar una data concreta per a
la finalització del projecte de l'Escola d'Adults “Joan Mir i
Mir” a les instal·lacions de l'antiga caserna de Santiago a Maó.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reivindicar i exigir que es compleixin les ràtios dels
professionals que tenen previstos els reglaments interns de les
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, així com a impulsar un
canvi urgent de la darrera modificació de la Llei de coordinació
de policies locals.

32. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern a acordar
amb els representants de funcionaris i treballadors públics
l'actualització salarial conformement amb el que es preveu a les
successives lleis de pressupostos de l'Estat, com han fet la resta
d'Administracions Públiques i a lliurar als grups parlamentaris
l'informe sobre l'abús de la temporalitat en l'administració
dependent del Govern en el termini previst a la resolució
aprovada pel Ple.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer una aposta decidida pel transport públic i constata
que no es compleix amb els requisits bàsics per incentivar-lo,
és necessari per tant, garantir per unes tarifes competitives i

d'acord amb les necessitats dels usuaris, així com per increment
d'horaris i freqüències.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir una barca a primera i darrera hora del dia
entre Formentera i Eivissa durant tot l’any, així mateix insta el
Govern de les Illes Balears a aprovar, de forma consensuada
amb el sector i els agents econòmics, el reglament de transport
marítim.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a actuar amb major fermesa i contundència per
aconseguir l’objectiu, prioritari i estratègic, per al sector
agrícola ramader del reconeixement dels sobrecostos
d'insularitat amb noves fórmules de compensació i bonificació
abans de l’entrada en vigor de la nova PAC 2023-2027. Així
mateix insta el Govern a reclamar i gestionar un increment de
les aportacions per al sector primari de Balears en els pròxims
PDR, amb l’objectiu d’augmentar els actuals percentatges
assignats pel Ministeri d’Agricultura als pagesos de les Illes
Balears.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar l’aplicació i l'execució del Pla Estratègic per
al Sector Ramader, d’acord amb els objectius que aprovà per
unanimitat la Comissió d’Economia el novembre de 2019 i
l’acord del Consell de Govern de febrer de 2020, que recollí
aquests objectius.

37. El Parlament de les Illes Balears, sent conscient de la
situació d'indefensió davant la Unió Europea en què es troba el
sector pesquer de les Illes Balears, insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar, abans de final de 2021, les actuacions, els
estudis i les gestions perquè la GSA5 de les Illes Balears sigui
una realitat el més aviat possible, donant compliment a l'acord
pres per unanimitat pel Parlament de les Illes Balears el 15 de
juny de 2021, a instàncies del Grup Parlamentari Popular.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern Central a dur a terme totes les actuacions
conjuntament amb els consells insulars i el sector turístic
dirigides a avançar l’inici de la temporada de 2022 així com a
endarrerir la seva finalització, i molt especialment respecte de
la recuperació dels mercats internacionals.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
donar compliment a l’acord pres pel Parlament de les Illes
Balears d’incloure anualment una partida econòmica en els
pressupostos generals de l’Estat per a la millora i la
modernització de les zones turístiques de les Illes Balears, i en
concret que s´inclogui en els PGE de 2022 i que arribi la
partida de 20 milions de fons europeus que havien d’arribar a
Balears dins el 2021 pel mateix fi, anunciat per la Ministra
Reyes Maroto el 2020.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar marcs legislatius i les polítiques necessàries
amb l’objectiu de generar l’agilitat i simplificació
administrativa necessària per tal d’actuar com a incentiu en la
tan necessària recuperació econòmica, de la inversió, d’impuls
de l’emprenedoria i de creació de llocs de feina.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer feina de manera decidida conjuntament amb el
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Govern central per tal de recuperar definitivament i millorar la
connectivitat aèria de les nostres Illes quant a l'OSP interilles,
OSP Menorca-Madrid i del control de preus abusius en
moments determinats d’especial demanda com ara Setmana
Santa, Nadal i quant a la recuperació de la ruta aèria històrica
que tradicionalment ha unit Regne Unit amb Menorca durant
tot l’any i molt especialment durant la temporada baixa.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme una aposta decidida per la diversificació
econòmica començant per executar, finalitzar i posar en
funcionament el centre Escola d’Hostaleria i Turisme
d’Alcúdia, el centre Escola d’hostaleria de Ciutadella, el centre
Escola Nàutica de Palma i el centre d’Alcúdia que pateixen un
retard d’anys en la seva posada en marxa.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El portaveu
Antonio Costa i Costa

D) 
RGE núm. 7619/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, derivades del debat de
política general del Govern de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 187 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta les propostes de resolució següents,
derivades del debat de política general del Govern de les Illes
Balears.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
realitzar la comissió bilateral per a la definició de la
metodologia de càlcul del factor d'insularitat del Règim
Especial de les Illes Balears en un termini màxim de dues
setmanes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat 
que el Projecte de llei dels Pressupostos Generals de l'Estat per
a 2022 incorpori una partida amb un mínim de 100 milions
d'euros en concepte de factor d'insularitat previst al règim
especial de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a preparar i trametre tota la documentació que sigui
necessària per avançar en el traspàs per part de l'Estat a la
comunitat de les competències en matèria de costes, justícia i
ports.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
canviar la normativa a fi i efecte que les decisions d'ampliació
o canvis d'ús als aeroports requereixi informe favorable de les
comunitats autònomes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adequar els hospitals de les Illes i a crear unitats
específiques per als trastorns de conducta alimentària, amb
psiquiatres, psicòlegs i nutricionistes.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar de personal especialista els centres educatius de
les Illes, per tal de facilitar l'aprenentatge als alumnes amb
necessitats especials.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar la formació dels professionals dels centres
educatius per tal de detectar les altes capacitats.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
eliminar el límit d'edat dels estudiants que cursen l'FP dual.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implicar-se molt més en el suport del comerç de
proximitat i a crear l'Observatori de comerç i potenciar la figura
de centre comercial a cel obert.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a replantejar la normativa sobre el canvi d'ús dels
establiments turístics a fi d'eliminar hotels obsolets i de baixa
qualitat i aconseguir habitatges a preu assequible.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar una nova normativa per a la modernització
dels establiments turístics que, sense poder fer noves alçades o
incrementar places, permeti l'adaptació constant i la
incorporació de nous serveis als clients.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un informe amb propostes d'actuació en
relació amb la sobrepoblació i la pressió humana a Balears.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aplicar la Llei de normalització lingüística i el Decret
de mínims en qualsevol dels estudis reglats i en l'administració
i en tots els organismes o entitats de la comunicació autònoma.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir que els usuaris dels serveis públics
dependents del Govern puguin fer ús, sense cap entrebanc o
discriminació, de les dues llengües oficials.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar canvis estructurals siguin normatius o
organitzatius perquè les autoritzacions i informes de la Direcció
General de Recursos Hídrics es resolguin en un termini màxim
de 3 mesos.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la creació de la policia autonòmica per
donar resposta a la gran problemàtica que tenen els municipis
per la falta tant d'agents locals com de policia nacional i
guàrdia civil.

Palma, a 16 de setembre de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
El portaveu
Josep Melià i Ques

E) 
RGE núm. 7620/21, del Grup Parlamentari Socialista,

derivades del debat de política general del Govern de les
Illes Balears.

D'acord amb l'article 187 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista presenta les
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propostes de resolució següents, derivades del debat de política
general del Govern de les Illes Balears.

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix l’alt grau de diàleg
i consens assolits en la Mesa per el Pacte de Reactivació
Econòmica i Social i fa una crida a tots els grups polítics
absents d'aquesta perquè s’afegeixin al Govern, als consells, a
tots els partits polítics que sí hi han volgut ser així com a les
associacions empresarials i sindicals, atès que a través del
diàleg i l’acord la Mesa ha representat un exemple d’entesa i
unitat per a la ciutadania en temps difícils i ha permès d’assolir
una unitat exemplar a l’hora de decidir les mesures a adoptar
per tal de frenar l’expansió del virus en favor de la salut de les
ciutadanes i els ciutadans de les Illes Balears i, en
conseqüència, poder impulsar la reactivació de la nostra
economia.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assolir la xifra del 90% de població immunitzada
contra la COVID-19, tot mobilitzant els mitjans i els recursos
necessaris i promovent la vacunació a través de les campanyes
de conscienciació oportunes.

3. El Parlament de les Illes Balears constata el paper de la
sanitat pública en la gestió de la pandèmia derivada de la
COVID-19, manifesta el seu reconeixement als professionals
sanitaris i l’esforç de la comunitat científica en la recerca d’una
vacuna segura i efectiva. Per això, insta el Govern de les Illes
Balears a continuar potenciant i reforçant el nostre sistema
sanitari públic com ha vengut fent des de l’any 2015.

4. El Parlament de les Illes Balears constata la decisió i la feina
feta per part del Govern de les Illes Balears i la comunitat
educativa per aconseguir un retorn a les aules amb la màxima
seguretat i presencialitat per al curs 2021-22 a tots els nivells
educatius i així poder retornar a la normalitat educativa.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a mantenir les prestacions extraordinàries de protecció laboral
vinculades a la COVID-19 a través dels ERTO i les 
prestacions extraordinàries destinades als 90.000 treballadors
i treballadores fixos discontinus de les Illes Balears mentre
durin les condicions de precarietat econòmica de les empreses
a causa de la pandèmia.

6. El Parlament de les Illes Balears constata la feina feta des del
Govern de les Illes Balears per mantenir i recuperar l’ocupació
durant tot el temps que ha durat la crisi sanitària generada per
la COVID-19 i poder arribar a la temporada turística 2021 amb
una recuperació progressiva dels llocs de feina i, per tant, la
recuperació econòmica de les famílies de les Illes Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears en totes les mesures preses per tal d'aconseguir
consolidar la temporada turística 2021 i enfortir el
posicionament de les Illes Balears en el marc turístic
postpandèmic.

8. El Parlament de les Illes Balears constata la feina realitzada
per les entitats i la plataforma del voluntariat en la creació d'una
xarxa d'ajuda solidària a les Illes Balears que ha permès de fer
arribar l'ajuda necessària a famílies i col·lectius en situació de
feblesa i insta el Govern de les Illes Balears i les diferents

administracions locals a facilitar el desenvolupament de les
xarxes de voluntariat i així facilitar una major cohesió social.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aprofundir
en la quarta pota de l’estat del benestar, tot repensant i
reforçant la política de les cures a les persones grans i
dependents i tot impulsant el I Pla de conciliació de la vida
laboral, familiar i personal a través de l’augment d’oferta
educativa de places de 03 anys, en col·laboració dels
ajuntaments i consells insulars, pel seu impacte positiu en la
conciliació de les famílies i en la equitat.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a participar en l’objectiu comú de treballar perquè la
nostra societat sigui més justa i pròspera, amb una economia
moderna i més competitiva, que doni  suport a la transició a una
economia circular i millorant la qualitat i eficiència en l’ús dels
recursos naturals.

11. El Parlament de les Illes Balears constata la importància de
la innovació com a element imprescindible per a l’avanç en
competitivitat, transició digital, transició verda i diversificació
del model productiu de les Illes Balears i insta el Govern de les
Illes Balears a treballar amb consens i a partir de la
col·laboració publicoprivada, tot garantint que les millores i els
beneficis de la innovació siguin distribuïts de manera
cohesionada en l’economia productiva i, en conseqüència, en
la societat.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a enfortir els serveis públics amb proximitat i qualitat
i amb una aposta ferma cap a la digitalització i la innovació
tecnològica davant la necessitat palesa d’un estat del benestar
ben articulat que protegeixi la ciutadania i afavoreixi una
recuperació justa.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la qualitat i la seguretat de l’ocupació
pública a les Illes Balears tot adoptant mesures urgents per tal
de reduir la seva temporalitat a partir de la redefinició del marc
normatiu estatal. i a promoure, conjuntament amb
l’Administració de l’Estat, l’estudi de fórmules que permetin
d’augmentar i fidelitzar les plantilles de treballadors de l’Estat
a les Illes Balears en funció de les especificitats de cada illa.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir impulsant les mesures contemplades a la Llei
11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, i al Pacte
d’Estat contra la Violència de Gènere amb la finalitat de lluitar
contra les violències masclistes, protegir les dones víctimes,
amb especial esment a les dones grans, dones amb discapacitat
i dones migrants que desconeixen els recursos al seu abast i
combatre els discursos negacionistes que qüestionen la
magnitud d’aquest fenomen. Així mateix cal seguir
desenvolupant polítiques abolicionistes de la prostitució per ser
una de les cares de la desigualtat estructural entre dones i
homes més dura i oferir alternatives vitals a les dones
prostituïdes i explotades sexualment.

15. El Parlament de les Illes Balears ratifica el seu ferm
compromís amb la igualtat, els drets de les persones LGTBI i
l’erradicació de qualsevol tipus de violència cap a elles, tot
reconeixent l'LGTBIfòbia i els discursos que la fomenten com
un greuge a la qualitat democràtica perquè apel·la directament
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als estàndards de llibertat de la nostra comunitat i condemnant
fermament qualsevol tipus d’agressió que puguin patir.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar garantint la igualat de tracte per part de les
administracions públiques a totes les persones, amb
independència del seu origen racial o ètnic i sense prendre en
consideració la seva situació administrativa, així com impulsar
la igualtat tot instant la ciutadania a defensar-la amb un
compromís real amb la lluita contra el racisme i la xenofòbia.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir i seguir incrementant les iniciatives en
cooperació internacional per tal de pal·liar no tan sols les
conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 sinó també les
provocades pel canvi climàtic, les guerres i els conflictes
polítics de caràcter ètnic o religiós.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la feina de restitució de les víctimes de
la dictadura franquista, a honorar la seva memòria i a treballar
per tal de garantir que no es puguin repetir mai més, atesa
l’amenaça per a la convivència que signifiquen, els discursos
revisionistes i filo feixistes.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir la seva política fiscal, d’acord al principi de
progressivitat, on qui més té més pagui, amb l’objectiu de
sostenir i reforçar els nostres serveis públics i garantir la
redistribució de la renda i la riquesa.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a presentar una proposta per a la reforma del Sistema de
Finançament Autonòmic (SFA) que, entre d’altres mesures,
prevegi i garanteixi el principi d’ordinalitat, l’autonomia
financera i la condonació del deute generat per
l’infrafinançament històric de la nostra comunitat autònoma; i
que representi una millora de la suficiència financera dels
serveis públics fonamentals als quals accedeixen els ciutadans
i les ciutadanes de les Illes Balears.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a considerar les particularitats de les Illes Balears relatives a
l’increment intens de la població i l’impacte de la població
flotant estacional en l’estratègia nacional de repte demogràfic,
amb l’objectiu d’atendre adequadament l’impacte que ambdues
qüestions tenen sobre el consum dels recursos de la nostra
comunitat autònoma, en la provisió dels serveis públics i en la
disposició de les infraestructures.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a tramitar i aprovar la part fiscal del Règim Especial de les Illes
Balears de forma immediata i acomplir així el compromís
assolit amb la comunitat autònoma de les Illes Balears l’any
2019 de compensació del nostre fet insular des de l’acord en el
marc de la comissió bilateral Estat–comunitat autònoma a
l’hora d’incorporar el factor d’insularitat en els Pressuposts
Generals de l’Estat de 2022.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar l’estratègia d’inversió per als fons
europeus extraordinaris consensuada amb els agents econòmics
i socials per tal d’aprofundir i accelerar la diversificació
econòmica dels sectors productius de les Illes Balears, la

sostenibilitat, la competitivitat i la cohesió social tot reduint,
així, la dependència d’un sol sector i impulsant la transformació
del sector turístic cap a majors quotes de sostenibilitat
ambiental i social.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adaptar a la realitat de les Illes Balears el Marc
Estratègic per l'Atenció Primària de Salut, aprovat en el Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, per tal de
recuperar el paper vertebrador del procés assistencial, i les
seves característiques essencials centrades en la persona i el seu
entorn amb la disposició dels recursos humans i tecnològics
necessaris.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a invertir una part dels fons europeus en la reducció de
les llistes d’espera de la sanitat pública en el seu conjunt.

26. El Parlament de les Illes Balears constata la inversió del
Govern de les Illes Balears en formació, recerca i tecnologia
sanitària per modernitzar el sistema de salut pública, equilibrar
possibles desequilibris entre les distintes illes i fer de la sanitat
una inversió de present i de futur.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear, impulsar i desenvolupar l'Agència de Salut
Pública de les Illes Balears, atesa la necessitat evidenciada pel
context actual i amb la finalitat de dotar d'eficàcia, agilitat i
flexibilitat la resposta als reptes actuals i futurs de la salut
pública.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar totes les àrees d'intervenció en salut mental
amb recursos de suport sostingut, tot prestant una atenció
específica als infants i adolescents que encara s'estan formant
així com a treballar de manera coordinada amb els consells
insulars i els ajuntaments en l’adopció de mesures específiques
d’atenció a la salut mental dels joves i menors que, a
conseqüència de la crisi de la Covid-19, han patit alts nivells
d'estrès, ansietat i depressió.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la defensa dels drets lingüístics dels
treballadors i usuaris de la sanitat pública d’acord amb la
normativa vigent i a continuar amb l’atenció adequada de les
denúncies per discriminació lingüística que es puguin produir.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar la permanència i l'acompanyament de les
persones majors (i d’una manera especial d'aquelles que es
troben en situació de soledat no desitjada) a la seva llar, sempre
en coordinació amb els consells insulars i ajuntaments.

31. El Parlament de les illes Balears constata la inversió per
avançar en el compliment del Pla d’infraestructures eductives
tot ampliant i renovant les instal·lacions, construint nous
centres i avançant en la reducció del nombre d’aules modulars
arreu de les Illes Balears i en la millora dels espais educatius.

32. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l’augment progressiu de la dotació de personal i recursos per a
l’atenció a la diversitat que faciliten una millor educació
inclusiva, una major equitat i la compensació de les desigualtats
per garantir el dret a l’educació a tothom.
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33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar, dins la propera llei de l'activitat física
i l'esport, i de manera consensuada amb els consells insulars i
ajuntaments, mesures destinades a promocionar l'esport en edat
escolar i a fomentar les ajudes públiques com un element per a
la cohesió social, tot facilitant també la integració entre menors
amb risc de vulnerabilitat, la participació inclusiva així com els
hàbits de vida saludable i els valors esportius.

34. El Parlament de les Illes Balears celebra l’aposta decidida
del Govern de les Illes Balears per la Formació Professional i
per la l’ampliació de l’oferta formativa de la Formació
Professional arreu de les Illes Balears, i insta el Govern de les
Illes Balears a continuar reforçant aquest tipus de formació com
a instrument de millora personal i professional de la ciutadania
i com eina de diversificació econòmica i creixement de la
nostra comunitat.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir i consolidar les polítiques d’accés a
finançament de PIME i autònoms iniciades durant la pandèmia
i a estudiar noves vies d’ajuda al finançament i a la reducció de
riscos de les petites empreses.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a engegar
noves accions destinades a la millora quantitativa i qualitativa
de l'ocupació als diferents sectors productius i a impulsar
accions específiques destinades a la promoció i a la formació
específica dels treballadors en diferents competències
professionals tot millorant, així, la professionalització i
l’ocupabilitat dels i de les treballadores.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
programes d'ocupació laboral específics destinats a les dones
amb l’objectiu d’impulsar la seva promoció en aquells sectors
on hi ha una mancança de la seva representació així com contra
la precarització laboral que pateixen, de manera especial, tant
les dones com els joves tot vigilant d’una manera especial les
condicions de les ofertes laborals que hi van dirigides.

38. El Parlament de les Illes Balears reconeix la dificultat que
representa per al sector pesquer de les Illes Balears l’aplicació
de les restriccions derivades del Reglament UE 2019/1022 i la
reducció de l’esforç pesquer, tot reclamant-ne l’aplicació
diferenciada i reduïda a la zona GSA-5 a causa de l’elevada
sostenibilitat actual de la pesca a les aigües de les Illes Balears.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures que siguin necessàries per
afavorir l’accés de la dona i dels joves al sector primari tot
afavorint així el futur del sector i la seva consolidació a partir
de la promoció del relleu generacional.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i AENA-ENAIRE a consensuar amb el Govern de les Illes
Balears la realització d’obres i inversions als aeroports i
aeròdroms de les Illes Balears així com la programació o la
planificació de les mateixes, tot impulsant en tot moment
actuacions que afavoreixin el confort dels usuaris de les
instal·lacions aeroportuàries així com la millora de les
condicions laborals i de seguretat dels treballadors i les
treballadores de les empreses que hi operen.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar el procés iniciat per tal de condicionar els
ports de la seva competència a les conseqüències provocades
pel procés de canvi climàtic, així com a aprovar el Pla General
de Ports de les Illes Balears des del diàleg amb les principals
entitats i associacions cíviques, socials i econòmiques de les
Illes Balears i el consens amb els consells insulars i els
ajuntaments afectats, sempre des del màxim respecte a l’entorn
urbà i natural dels ports i als valors ambientals de cadascuna de
les nostres illes, tot afavorint el desenvolupament econòmic
sostenible de les mateixes i la prosperitat i el benestar de les
ciutadanes i ciutadans de Mallorca, d’Eivissa, de Menorca i de
Formentera.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant per tal d’impulsar la recuperació
segura del trànsit comercial aeri i marítim (de manera especial
durant l’hivern) per tal d’afavorir l'accés a la mobilitat, així
com l’activitat econòmica, industrial i comercial, tot impulsant
el desenvolupament econòmic sostenible així com la prosperitat
i el benestar.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar polítiques de control i d’adaptació dels
efectes del canvi climàtic per tal de prevenir els fenòmens
climàtics extrems i incorporar mecanismes innovadors i
tecnològics en la gestió dels espais naturals i forestals amb la
participació de la comunitat científica en el marc de les seves
competències i en coordinació amb la resta d’

44. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a desenvolupar el Pacte per l’Aigua amb la resta
d’administracions competents amb l’objectiu d’acordar i definir
les necessitats de futur en matèria de construcció i millora
d’infraestructures com a objectiu bàsic mediambiental i
incorporant la digitalització i la monitorització dels diferents
sistemes.

45. El Parlament de les Illes Balears constata la millora dels
indicadors del sistema de ciència, tecnologia i innovació de les
nostres illes, i insta el Govern de les Illes Balears a reconèixer
l'ecosistema d'R+D+I de les Illes Balears com a palanca
econòmica essencial per al nostre present i futur, millorant i
accelerant la inversió en R+D+I de forma sostinguda i
sostenible; seguir abordant els desequilibris entre inversió
pública i privada existents així com promovent la transferència
de talent i coneixement entre ambdós sectors, aportant
estabilitat i oportunitats al personal investigador.

46. El Parlament de les Illes Balears reconeix les indústries
culturals de les Illes Balears com a generadores de creativitat,
coneixement cultural i amb capacitat per desenvolupar
productes i serveis amb un elevat valor cultural i social i, en
conseqüència, insta el Govern de les Illes Balears a impulsar el
Programa Cultural d'Immersió Tecnològica Interdisciplinària
(CITI) com a motor transformador del coneixement i
aplicabilitat de l'àmbit de la cultura.

47. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport a la
comunitat universitària de les Illes Balears, reconeix que la
Universitat de les Illes Balears és capdavantera en qualitat
docent i productivitat en recerca i insta el Govern de les Illes
Balears, en el marc d'un contracte programa, a fer feina per
millorar i adequar el sistema de finançament de la Universitat.
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48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant l’agenda política contra
l'emergència climàtica amb l’objectiu d’assolir la neutralitat
climàtica l’any 2050, tot impulsant les inversions necessàries i
la col·laboració públicoprivada a partir, sempre, de polítiques
centrades en l'eficiència energètica i en les energies renovables
a petita escala.

Palma, a 16 de setembre de 2021
La portaveu
Pilar Costa i Serra

F) 
RGE núm. 7621/21, del Grup Parlamentari Mixt (Josep

Castells i Baró), derivades del debat de política general del
Govern de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 187 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt (Josep Castells i
Baró) presenta les propostes de resolució següents, derivades
del debat de política general del Govern de les Illes Balears.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a convocar en un termini màxim
de dues setmanes la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda
prevista a l’article 125 de l’Estatut d’Autonomia amb l’objectiu
de fixar la metodologia consensuada per determinar la dotació
inicial del factor d’insularitat, d’acord amb els articles 17 i 18
del Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, del Règim
Especial de les Illes Balears. A aquests efectes, s’insta el
Govern de les Illes Balears a refermar-se en l’objectiu que
l’import del factor d’insularitat no sigui en cap cas inferior als
400 milions d’euros anuals, d’acord amb el que va quedar
recollit al document Cap a un nou REIB. Proposta per al nou
règim especial de les Illes Balears (2017) del Govern de les
Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i els grups parlamentaris amb representació a les Corts
generals, a incloure a la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
d’arrendaments urbans, la possibilitat que les comunitats
autònomes puguin regular els preus del lloguer a les àrees amb
mercat d’habitatge tens.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir els drets lingüístics dels ciutadans.
Especialment, s’insta el Govern a donar tot el suport necessari
a aquells ciutadans que pateixen agressions lingüístiques per
part de professionals de l’Ibsalut.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a resoldre, de manera immediata, les disfuncions
detectades en aquest inici de curs en el transport escolar de
Menorca, especialment pel que fa a les següents rutes:

• A Ciutadella, la ruta des de Cala’n Blanes i les
urbanitzacions properes als centres de Margalida Florit i de
Mare de Déu del Toro.
• A Ferreries, la ruta des de Cala Galdana i diferents llocs
a l’IES Biel Martí.
• A Maó, la ruta de Llucmaçanes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adaptar, en el termini de sis mesos, el Pla de Salut
Mental a la realitat concreta de l’Illa de Menorca.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a emprendre totes les mesures necessàries perquè
l’Ibsalut restableixi el servei d’atenció primària a la situació
anterior a l’inici de la pandèmia de la COVID-19. A aquest
efecte, s’han de prendre totes les mesures necessàries per reduir
el temps d’espera per obtenir cita amb el metge de família;
reforçar l’atenció presencial; i introduir millores substancials en
el servei d’atenció remota a usuaris i pacients.

7. El Parlament de les Illes Balears constata la insuficiència del
finançament de la competència de transport per carretera per
als consells insulars. Atesos els reptes sorgits en els darrers
anys en aquest àmbit, s’insta el Govern de les Illes Balears a
actualitzar el finançament d’aquesta competència en pro dels
consells insulars.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar una modificació de la Llei 2/2016, de 30 de
març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i
de mesures d’impuls del turisme sostenible, amb l’objectiu de
convertir aquest impost en un autèntic instrument per gestionar
la demanda turística a les Illes Balears. A aquest efecte,
s’estudiarà la possibilitat d’establir imports diferents per a
cadascuna de les illes i per als diferents segments de l’oferta
turística amb l’objectiu d’incrementar l’import d’aquest impost
en aquells segments que més contribueixen a la massificació
turística.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar urgentment la Llei 11/2010, de 2 de
novembre, d’ordenació del transport marítim de les Illes
Balears, amb l’objectiu de garantir unes connexions marítimes
Menorca-Mallorca-Menorca adaptades a les necessitats dels
residents menorquins; així com a fer extensiva la bonificació
per a residents a la tarifa aplicable als vehicles amb els quals
viatgin aquests.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adjudicar, abans que s’acabi el 2021, les obres per a
la construcció del Centre integrat de formació professional de
Ciutadella.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El portaveu
Josep Castells i Baró

G) 
RGE núm. 7622/21, del Grup Parlamentari Mixt

(Antonio Jesús Sanz i Igual), derivades del debat de política
general del Govern de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 187 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt (Antonio Jesús
Sanz i Igual) presenta les propostes de resolució següents,
derivades del debat de política general del Govern de les Illes
Balears.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya que, cadascun en l’àmbit dels
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ports de la seva competència, ordenin i regulin el trànsit
marítim comercial entre els distints ports de les Illes Balears
des del diàleg i l’acord amb les institucions de les Illes Balears
que s’hi vinculen per tal de garantir la seguretat operativa del
trànsit afectat, la protecció dels valors ambientals vinculats i tot
afavorint el desenvolupament econòmic sostenible i la
seguretat, la prosperitat i el benestar de les ciutadanes i els
ciutadans de Formentera.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya que, cadascun en l’àmbit de les
seves competències, juntament amb les administracions
implicades, a desenvolupar un calendari de descarbonització i
desmantellament de les centrals tèrmiques amb un horitzó
temporal, especialment la Central Tèrmica de Ca Marí, per a la
conservació i la transició energètica completa.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears al desenvolupament complet de la Llei 11/2010, de 2
de novembre, d’ordenació del transport marítim de les Illes
Balears, mitjançant reglament establert que garanteixi: el dret
a la mobilitat dels residents a Formentera amb les freqüències
mínimes establertes i les de primera hora del matí i darrera hora
de la nit, les freqüències màximes entre les illes de Formentera
i Eivissa en cada franja horària per evitar solapament, i la
regulació de les excursions marítimes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb l’ampliació i la reforma de les
instal·lacions educatives a l’illa de Formentera, duent a terme
el projecte d’ampliació i reforma de l’IES Marc Ferrer.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’establiment de les mesures de coordinació
necessàries al servei del 061, per tal de garantir la cobertura
d’aquest servei d’Emergències les 24 hores del dia, els 365 dies
de l’any, a l’illa de Formentera.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya que, cadascun en l’àmbit de les
seves competències, juntament amb el Consell Insular de
Formentera, a desenvolupar un projecte de regulació de
fondejos a tot el litoral de l’Illa de Formentera, per garantir la
conservació mediambiental i reduir la pressió marítima a totes
les zones del litoral de Formentera.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual
El portaveu
Josep Castells i Baró

H) 
RGE núm. 7623/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

derivades del debat de política general del Govern de les
Illes Balears.

D'acord amb l'article 187 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta les
propostes de resolució següents, derivades del debat de política
general del Govern de les Illes Balears.

1. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
Comissió d'Investigació sobre els casos d'abusos sexuals de
menors tutelades pel Consell de Mallorca i la presumpta trama.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un avantprojecte de llei de pressupostos per
a l'exercici 2022 sobre la base d'uns ingressos realistes i que no
contempli una pujada d'impostos.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar de manera urgent una auditoria operacional,
d'eficiència i de gestió de la CAIB i del seu sector públic
instrumental per detectar polítiques ineficients i eliminar
despesa supèrflua i duplicitats.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a formalitzar un compromís amb el Govern central per
desenvolupar el Règim Fiscal de les Illes Balears (REB) i que
els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2022
contemplin partides concretes per compensar els desavantatges
i costos afegits derivats de la insularitat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a exigir al Govern central una reforma urgent i
consensuada del sistema de finançament autonòmic que sigui
més just, transparent, equitatiu i que no penalitzi els ciutadans
de les Illes Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a consensuar els projectes estratègics i el seu
desenvolupament, que seran finançats mitjançant el Fons Next
Generation EU i el Programa React-EU, amb els agents socials,
econòmics i experts en la comissió de treball en matèria de
Fons europeus creada en el si de  la Comissió de Seguiment del
Pacte per a la Reactivació i la Diversificació Econòmica i
Social de les Illes Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar polítiques concretes i projectes en
innovació, recerca i digitalització.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar polítiques i projectes perquè la nostra
comunitat autònoma sigui líder i referent en economia circular.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aportar solucions i polítiques realistes i efectives per
facilitar l'accés a l'habitatge agilitant els diversos tràmits
necessaris per a la seva construcció, adquisició, transmissió o
lloguer.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprofundir en les fórmules per potenciar el canvi d'ús
d'edificació turística obsoleta a habitatge social, especialment
per a joves.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instar el Govern central a prorrogar els ERTO per a
tots els sectors actuals i en les condicions aplicades fins a final
d'any i a dotar dels recursos i del personal suficient el SEPE per
poder tramitar-los.
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12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a eliminar les 99 aules prefabricades ("barracons")
actuals dels centres educatius de les Illes Balears.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar els recursos i de personal de suport per
als alumnes amb necessitats especials (NESE) tots els centres
públics i concertats de les Illes Balears; i a millorar el
diagnòstic primerenc dels alumnes amb altes capacitats i dels
alumnes amb dificultats en l'aprenentatge (dislèxia, TDH,
autisme, entre altres) amb l'objectiu de minimitzar
l'abandonament i el fracàs escolar.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir un Pla Estratègic de Joventut que garanteixi
l'efectiva emancipació dels joves i que abasti els àmbits de
formació, ocupació i accés a un habitatge.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tramitar i resoldre, amb la màxima celeritat, els
procediments en relació amb la valoració i la revisió del grau
de discapacitat i de dependència.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a procedir a la contractació, de manera urgent, del
personal sanitari necessari per garantir l'efectivitat i la qualitat
del servei públic de salut de la CAIB, en igualtat d'oportunitats
per a tota la població de les Illes Balears.

17. El Parlament de les Illes Balears reprova la forma actual de
facturació de l'energia subministrada a les llars, els comerços
i les empreses per resultar acumulativa sobre diversos
conceptes fiscals i càrregues de peatges, i en proposa la
completa revisió.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adquirir un compromís amb la producció del sector
primari de la CAIB mitjançant la recerca i el desenvolupament
sobre la nostra autèntica capacitat productiva i fórmules
rendibles i sostenibles de distribució i comercialització.

Palma, a 17 de setembre de 2021
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

I) 
RGE núm. 7624/21, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, derivades del debat de política general del
Govern de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 187 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Unidas Podemos
presenta les propostes de resolució següents, derivades del
debat de política general del Govern de les Illes Balears.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar la contractació de personal sanitari a
Atenció Especialitzada per tal de disminuir les llistes d'espera.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar els programes de prevenció i sensibilització
envers el suïcidi.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a utilitzar els Fons Europeus per continuar transformant
el sistema de cures i activar l'economia de les cures per donar
una atenció centrada en la persona i en l'atenció a domicili
prioritzant la gestió pública.

4. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions públiques a consolidar l'escut social, enfortint
els serveis comunitaris i treballar per a una reconstrucció social
basada en eixos de sostenibilitat, de cures i justícia social.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar el paper de l'IBASSAL en la prevenció de la
sinistralitat laboral.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar accions per incentivar que hi hagi més
empreses disposades a contractar alumnat d’FP dual en
pràctiques.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant, conjuntament amb les altres
administracions públiques i amb el Consell LGTBI, per dur a
terme polítiques actives contra el discurs de l'odi i les
agressions que pateixen els col·lectius LGTBI.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar protegint les famílies amb rendes més
baixes mitjançant ajudes públiques per a l'adquisició de
material escolar, classes extraescolars i de reforç, menjadors i
transport escolar.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar mantenint un diàleg constant amb la
comunitat educativa en termes de col·laboració, que cerqui el
consens i compromís amb les seves reivindicacions.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir treballant amb polítiques actives i amb partides
pressupostàries suficients per estabilitzar el sector cultural i
creatiu, així com augmentar el seu valor, indispensable per la
societat i, generadora de riquesa i feina.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en polítiques valentes de
memòria democràtica per tal de garantir la veritat, justícia i
reparació de les víctimes durant la Guerra Civil, la dictadura i
la transició.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a utilitzar els Fons Europeus per modernitzar i
diversificar el model productiu de les Illes Balears, promovent
les iniciatives impulsades per les petites i mitjanes empreses,
per tal d'aconseguir unes illes més competitives, sostenibles i
resilients.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar, dins les competències pròpies, les
actuacions de lluita contra el frau fiscal a les Illes Balears.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar i donar suport, de comú acord amb els
ajuntaments de les illes, a la remunicipalització dels serveis de
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proveïment i sanejament d'aigües així com vagin finalitzant els
contractes ara vigents amb les empreses concessionàries.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir treballant per poder desenvolupar una llei o
una estratègia de paisatge a les Illes Balears en aquesta
legislatura.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prioritzar les polítiques de mobilitat i foment del
transport públic, de l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport
i la importància de reduir l'ús del cotxe privat, així com el
desenvolupament del sistema ferroviari com a element de
cohesió territorial i social.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar la totalitat del desenvolupament reglamentari
de la llei d'habitatge abans que acabi aquesta legislatura amb
l'objectiu de fer efectiu el dret d'accés a l'habitatge.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a insistir davant el Govern central per evitar l'ampliació
de l'aeroport de Palma i del port de Palma, així com mantenir
la torre de control física de l'aeroport de Maó.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant l'autoconsum energètic en
habitatges per fomentar l'ús d'energies renovables i abaixar el
preu de la llum en les llars.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure el creixement de la indústria tecnològica a
Balears, amb especial atenció a les indústries digitals i dels
videojocs per la seva gran projecció de creixement econòmic.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant per acostar el sector primari als
joves i fomentar el consum de producte local a les nostres illes.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant bons comercials i augmentar la
seva quantia, per a potenciar el nostre comerç local.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El portaveu
Alejandro López i Soria

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de setembre de 2021, admet a tràmit la interpelAlació
següent.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7504/21, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a política general del Govern en matèria de
descarbonització de les centrals tèrmiques a les Illes Balears
(procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla, pel procediment d'urgència, el
Govern de les Illes Balears, sobre la política general del
Govern en matèria de descarbonització de les centrals
tèrmiques a les Illes Balears.

Motivació del procediment d'urgència: La urgència ve
motivada pel fet que acaba d'anunciar-se un canvi de
combustible a determinades centrals de Balears però no a
Formentera.

Palma, a 13 de setembre de 2021
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual
El portaveu
Josep Castells i Baró

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de setembre de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7229/21, de la diputada Patrícia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tràmit per a l'adjudicació de places docents, problemes
tècnics i de gestió.

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.

Tràmit per a l'adjudicació de places docents. Està constatat,
ja que així ho va informar la mateixa conselleria, que per
problemes tècnics durant uns dies (finals de juliol), el tràmit per
a l'adjudicació de destinacions per als funcionaris interins per
al curs 2021-2022 va ser suspès.

Els problemes continuen. Així, la setmana passada es van
detectar, per part dels docents, errors en el procés d'adjudicació
de les places.

Davant aquestes situacions:
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1. L'any 2021:

a) Quantes han estat les ocasions en les quals s'han produït
errors tècnics, informàtics o de gestió quant a l'adjudicació de
places del personal docent?

b) Quants docents s'han pogut veure perjudicats en
cadascuna de les ocasions? Quina valoració es fa des de la
conselleria de les conseqüències que per al sistema
docent/escolar suposen aquestes situacions?

c) Quina és la situació actual, en data d'avui, en relació amb
l'adjudicació de places docents?

2.  L'any 2020 es van produir problemes tècnics i/o de gestió de
les places docents? Quan van tenir lloc?

Palma, a 6 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Guasp i Barrero

B)
RGE núm. 7230/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia
solar fotovoltaica (1).

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

El passat 31 de desembre de 2020 es varen convocar per la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del
Govern balear, ajudes destinades al foment de les instal·lacions
d’energia solar fotovoltaica promoguda per persones físiques,
comunitats de propietaris i petites i mitjanes empreses, entitats
sense ànim de lucre i associacions empresarials.

El termini de presentació de les sol·licituds era des del 15
de gener fins al 31 de juliol de 2021, i la resolució de la
concessió haurà de ser notificada abans dels 6 mesos a partir de
la data de finalització del termini per presentar sol·licituds.

Atès que les sol·licituds de les ajudes es resoldran per ordre
d’arribada fins a esgotar el pressupost. Atès que les inversions
objecte de la sol·licitud es realitzaran en el termini que va des
del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi
la resolució d’atorgament, la qual també indicarà el termini
màxim de justificació que en cap cas podrà ser superior al
15.11.21:

Quantes sol·licituds s’han presentat? Concretar-les per illes.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

C)
RGE núm. 7231/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia
solar fotovoltaica (2).

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

El passat 31 de desembre de 2020 es varen convocar per la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del
Govern balear, ajudes destinades al foment de les instal·lacions
d’energia solar fotovoltaica promoguda per persones físiques,
comunitats de propietaris i petites i mitjanes empreses, entitats
sense ànim de lucre i associacions empresarials.

El termini de presentació de les sol·licituds era des del 15
de gener fins al 31 de juliol de 2021, i la resolució de la
concessió haurà de ser notificada abans dels 6 mesos a partir de
la data de finalització del termini per presentar sol·licituds.

Atès que les sol·licituds de les ajudes es resoldran per ordre
d’arribada fins a esgotar el pressupost. Atès que les inversions
objecte de la sol·licitud es realitzaran en el termini que va des
del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi
la resolució d’atorgament, la qual també indicarà el termini
màxim de justificació que en cap cas podrà ser superior al
15.11.21:

Quantes sol·licituds s’han tramitat? Concretar-les per illes.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

D)
RGE núm. 7232/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia
solar fotovoltaica (3).

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

El passat 31 de desembre de 2020 es varen convocar per la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del
Govern balear, ajudes destinades al foment de les instal·lacions
d’energia solar fotovoltaica promoguda per persones físiques,
comunitats de propietaris i petites i mitjanes empreses, entitats
sense ànim de lucre i associacions empresarials.

El termini de presentació de les sol·licituds era des del 15
de gener fins al 31 de juliol de 2021, i la resolució de la
concessió haurà de ser notificada abans dels 6 mesos a partir de
la data de finalització del termini per presentar sol·licituds.

Atès que les sol·licituds de les ajudes es resoldran per ordre
d’arribada fins a esgotar el pressupost. Atès que les inversions
objecte de la sol·licitud es realitzaran en el termini que va des
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del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi
la resolució d’atorgament, la qual també indicarà el termini
màxim de justificació que en cap cas podrà ser superior al
15.11.21:

Quantes ajudes s'han concedit? Concretar-les per illes.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

E)
RGE núm. 7233/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia
solar fotovoltaica (4).

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

El passat 31 de desembre de 2020 es varen convocar per la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del
Govern balear, ajudes destinades al foment de les instal·lacions
d’energia solar fotovoltaica promoguda per persones físiques,
comunitats de propietaris i petites i mitjanes empreses, entitats
sense ànim de lucre i associacions empresarials.

El termini de presentació de les sol·licituds era des del 15
de gener fins al 31 de juliol de 2021, i la resolució de la
concessió haurà de ser notificada abans dels 6 mesos a partir de
la data de finalització del termini per presentar sol·licituds.

Atès que les sol·licituds de les ajudes es resoldran per ordre
d’arribada fins a esgotar el pressupost. Atès que les inversions
objecte de la sol·licitud es realitzaran en el termini que va des
del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi
la resolució d’atorgament, la qual també indicarà el termini
màxim de justificació que en cap cas podrà ser superior al
15.11.21:

De quantes s'ha notificat la resolució de la concessió de
l'ajuda? Concretar-les per illes.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

F)
RGE núm. 7234/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia
solar fotovoltaica (5).

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

El passat 31 de desembre de 2020 es varen convocar per la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del

Govern balear, ajudes destinades al foment de les instal·lacions
d’energia solar fotovoltaica promoguda per persones físiques,
comunitats de propietaris i petites i mitjanes empreses, entitats
sense ànim de lucre i associacions empresarials.

El termini de presentació de les sol·licituds era des del 15
de gener fins al 31 de juliol de 2021, i la resolució de la
concessió haurà de ser notificada abans dels 6 mesos a partir de
la data de finalització del termini per presentar sol·licituds.

Atès que les sol·licituds de les ajudes es resoldran per ordre
d’arribada fins a esgotar el pressupost. Atès que les inversions
objecte de la sol·licitud es realitzaran en el termini que va des
del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi
la resolució d’atorgament, la qual també indicarà el termini
màxim de justificació que en cap cas podrà ser superior al
15.11.21:

Quantes s'han justificat ja? Concretar-les per illes.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

G)
RGE núm. 7235/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia
solar fotovoltaica (6).

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

El passat 31 de desembre de 2020 es varen convocar per la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del
Govern balear, ajudes destinades al foment de les instal·lacions
d’energia solar fotovoltaica promoguda per persones físiques,
comunitats de propietaris i petites i mitjanes empreses, entitats
sense ànim de lucre i associacions empresarials.

El termini de presentació de les sol·licituds era des del 15
de gener fins al 31 de juliol de 2021, i la resolució de la
concessió haurà de ser notificada abans dels 6 mesos a partir de
la data de finalització del termini per presentar sol·licituds.

Atès que les sol·licituds de les ajudes es resoldran per ordre
d’arribada fins a esgotar el pressupost. Atès que les inversions
objecte de la sol·licitud es realitzaran en el termini que va des
del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi
la resolució d’atorgament, la qual també indicarà el termini
màxim de justificació que en cap cas podrà ser superior al
15.11.21:

Quantes ajudes atorgades s'han pagat ja? Concretar-les per
illes.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
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H)
RGE núm. 7236/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia
solar fotovoltaica (7).

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

El passat 31 de desembre de 2020 es varen convocar per la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del
Govern balear, ajudes destinades al foment de les instal·lacions
d’energia solar fotovoltaica promoguda per persones físiques,
comunitats de propietaris i petites i mitjanes empreses, entitats
sense ànim de lucre i associacions empresarials.

El termini de presentació de les sol·licituds era des del 15
de gener fins al 31 de juliol de 2021, i la resolució de la
concessió haurà de ser notificada abans dels 6 mesos a partir de
la data de finalització del termini per presentar sol·licituds.

Atès que les sol·licituds de les ajudes es resoldran per ordre
d’arribada fins a esgotar el pressupost. Atès que les inversions
objecte de la sol·licitud es realitzaran en el termini que va des
del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi
la resolució d’atorgament, la qual també indicarà el termini
màxim de justificació que en cap cas podrà ser superior al
15.11.21:

Quantes ajudes atorgades no s'han pagat encara? Concretar-
les per illes.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

I)
RGE núm. 7237/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia
solar fotovoltaica (8).

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

El passat 31 de desembre de 2020 es varen convocar per la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del
Govern balear, ajudes destinades al foment de les instal·lacions
d’energia solar fotovoltaica promoguda per persones físiques,
comunitats de propietaris i petites i mitjanes empreses, entitats
sense ànim de lucre i associacions empresarials.

El termini de presentació de les sol·licituds era des del 15
de gener fins al 31 de juliol de 2021, i la resolució de la
concessió haurà de ser notificada abans dels 6 mesos a partir de
la data de finalització del termini per presentar sol·licituds.

Atès que les sol·licituds de les ajudes es resoldran per ordre
d’arribada fins a esgotar el pressupost. Atès que les inversions

objecte de la sol·licitud es realitzaran en el termini que va des
del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi
la resolució d’atorgament, la qual també indicarà el termini
màxim de justificació que en cap cas podrà ser superior al
15.11.21:

Per valor de quin import s'han concedit ajudes? Concretar-
les per illes.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

J)
RGE núm. 7238/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia
solar fotovoltaica (9).

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

El passat 31 de desembre de 2020 es varen convocar per la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del
Govern balear, ajudes destinades al foment de les instal·lacions
d’energia solar fotovoltaica promoguda per persones físiques,
comunitats de propietaris i petites i mitjanes empreses, entitats
sense ànim de lucre i associacions empresarials.

El termini de presentació de les sol·licituds era des del 15
de gener fins al 31 de juliol de 2021, i la resolució de la
concessió haurà de ser notificada abans dels 6 mesos a partir de
la data de finalització del termini per presentar sol·licituds.

Atès que les sol·licituds de les ajudes es resoldran per ordre
d’arribada fins a esgotar el pressupost. Atès que les inversions
objecte de la sol·licitud es realitzaran en el termini que va des
del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi
la resolució d’atorgament, la qual també indicarà el termini
màxim de justificació que en cap cas podrà ser superior al
15.11.21:

S'ha exhaurit el pressupost inicial?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

K)
RGE núm. 7239/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia
solar fotovoltaica (10).

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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El passat 31 de desembre de 2020 es varen convocar per la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del
Govern balear, ajudes destinades al foment de les instal·lacions
d’energia solar fotovoltaica promoguda per persones físiques,
comunitats de propietaris i petites i mitjanes empreses, entitats
sense ànim de lucre i associacions empresarials.

El termini de presentació de les sol·licituds era des del 15
de gener fins al 31 de juliol de 2021, i la resolució de la
concessió haurà de ser notificada abans dels 6 mesos a partir de
la data de finalització del termini per presentar sol·licituds.

Atès que les sol·licituds de les ajudes es resoldran per ordre
d’arribada fins a esgotar el pressupost. Atès que les inversions
objecte de la sol·licitud es realitzaran en el termini que va des
del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi
la resolució d’atorgament, la qual també indicarà el termini
màxim de justificació que en cap cas podrà ser superior al
15.11.21:

En cas que no s'hagi exhaurit, quina destinació tindran els
fons restants?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

L)
RGE núm. 7240/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia
solar fotovoltaica (11).

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

El passat 31 de desembre de 2020 es varen convocar per la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del
Govern balear, ajudes destinades al foment de les instal·lacions
d’energia solar fotovoltaica promoguda per persones físiques,
comunitats de propietaris i petites i mitjanes empreses, entitats
sense ànim de lucre i associacions empresarials.

El termini de presentació de les sol·licituds era des del 15
de gener fins al 31 de juliol de 2021, i la resolució de la
concessió haurà de ser notificada abans dels 6 mesos a partir de
la data de finalització del termini per presentar sol·licituds.

Atès que les sol·licituds de les ajudes es resoldran per ordre
d’arribada fins a esgotar el pressupost. Atès que les inversions
objecte de la sol·licitud es realitzaran en el termini que va des
del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi
la resolució d’atorgament, la qual també indicarà el termini
màxim de justificació que en cap cas podrà ser superior al
15.11.21:

Hi ha hagut un increment de sol·licituds respecte d'anys
anteriors 2020, 2019 i 2018?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

M)
RGE núm. 7244/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a temporada turística fins a Nadal.

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 té previstes el Govern de les Illes Balears
per procurar allargar la temporada fins a Nadal, tal com
anuncià la Sra. Armengol?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

N)
RGE núm. 7245/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla de contingència en cas que no s'allargui la temporada
turística.

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 un pla de contingència en cas de no
poder allargar-se la temporada, tal com s'anuncià per part de la
Sra. Armengol?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

O)
RGE núm. 7266/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius d'Eivissa
a data 15 de setembre 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 barracons (aules modulars) hi ha, en total, en els
centres educatius d'Eivissa a data 15 de setembre de 2021?
Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de quatre
mòduls.

Quants d'alumnes hi caben a cada mòdul?

Quina superfície en m2 té cadascun dels mòduls?
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Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

P)
RGE núm. 7267/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius de
Formentera a data 15 de setembre 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 barracons (aules modulars) hi ha, en total, en els
centres educatius de Formentera a data 15 de setembre de
2021? Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de
quatre mòduls.

Quants d'alumnes hi caben a cada mòdul?

Quina superfície en m2 té cadascun dels mòduls?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Q)
RGE núm. 7268/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius de
Mallorca a data 15 de setembre 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 barracons (aules modulars) hi ha, en total, en els
centres educatius de Mallorca a data 15 de setembre de 2021?
Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de quatre
mòduls.

Quants d'alumnes hi caben a cada mòdul?

Quina superfície en m2 té cadascun dels mòduls?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

R)
RGE núm. 7269/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius de
Menorca a data 15 de setembre 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 barracons (aules modulars) hi ha, en total, en els
centres educatius de Menorca a data 15 de setembre de 2021?
Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de quatre
mòduls.

Quants d'alumnes hi caben a cada mòdul?

Quina superfície en m2 té cadascun dels mòduls?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

S)
RGE núm. 7270/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius d'Eivissa
a data 15 de setembre de 2015.

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

Quants barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius d'Eivissa a data 15 de setembre de 2015?
Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de quatre
mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

T)
RGE núm. 7271/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius de
Formentera a data 15 de setembre de 2015.

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

Quants barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius de Formentera a data 15 de setembre de
2015? Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de
quatre mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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U)
RGE núm. 7272/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius de
Mallorca a data 15 de setembre de 2015.

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

Quants barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius de Mallorca a data 15 de setembre de 2015?
Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de quatre
mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

V)
RGE núm. 7273/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius de
Menorca a data 15 de setembre de 2015.

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

Quants barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius de Menorca a data 15 de setembre de 2015?
Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de quatre
mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

W)
RGE núm. 7274/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius d'Eivissa
a data 15 de setembre de 2016.

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

Quants barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius d'Eivissa a data 15 de setembre de 2016?
Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de quatre
mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

X)
RGE núm. 7275/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius de
Formentera a data 15 de setembre de 2016.

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

Quants barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius de Formentera a data 15 de setembre de
2016? Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de
quatre mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Y)
RGE núm. 7276/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius de
Mallorca a data 15 de setembre de 2016.

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

Quants barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius de Mallorca a data 15 de setembre de 2016?
Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de quatre
mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Z)
RGE núm. 7277/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius de
Menorca a data 15 de setembre de 2016.

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

Quants barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius de Menorca a data 15 de setembre de 2016?
Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de quatre
mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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AA)
RGE núm. 7278/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius d'Eivissa
a data 15 de setembre de 2017.

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

Quants barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius d'Eivissa a data 15 de setembre de 2017?
Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de quatre
mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AB)
RGE núm. 7279/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius de
Formentera a data 15 de setembre de 2017.

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

Quants barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius de Formentera a data 15 de setembre de
2017? Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de
quatre mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AC)
RGE núm. 7280/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius de
Mallorca a data 15 de setembre de 2017.

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

Quants barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius de Mallorca a data 15 de setembre de 2017?
Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de quatre
mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AD)
RGE núm. 7281/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius de
Menorca a data 15 de setembre de 2017.

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

Quants barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius de Menorca a data 15 de setembre de 2017?
Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de quatre
mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AE)
RGE núm. 7282/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius d'Eivissa
a data 15 de setembre de 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.

Quants barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius d'Eivissa a data 15 de setembre de 2018?
Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de quatre
mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AF)
RGE núm. 7283/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius de
Formentera a data 15 de setembre de 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.

Quants barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius de Formentera a data 15 de setembre de
2018? Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de
quatre mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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AG)
RGE núm. 7284/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius de
Mallorca a data 15 de setembre de 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.

Quants barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius de Mallorca a data 15 de setembre de 2018?
Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de quatre
mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AH)
RGE núm. 7285/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius de
Menorca a data 15 de setembre de 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.

Quants barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius de Menorca a data 15 de setembre de 2018?
Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de quatre
mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AI)
RGE núm. 7286/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius d'Eivissa
a data 15 de setembre 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 barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius d'Eivissa a data 15 de setembre de 2019?
Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de quatre
mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AJ)
RGE núm. 7287/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius de
Formentera a data 15 de setembre 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 barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius de Formentera a data 15 de setembre de
2019? Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de
quatre mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AK)
RGE núm. 7288/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius de
Mallorca a data 15 de setembre 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 barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius de Mallorca a data 15 de setembre de 2019?
Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de quatre
mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AL)
RGE núm. 7289/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius de
Menorca a data 15 de setembre 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 barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius de Menorca a data 15 de setembre de 2019?
Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de quatre
mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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AM)
RGE núm. 7290/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius d'Eivissa
a data 15 de setembre de 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.

Quants barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius d'Eivissa a data 15 de setembre de 2020?
Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de quatre
mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AN)
RGE núm. 7291/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius de
Formentera a data 15 de setembre de 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.

Quants barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius de Formentera a data 15 de setembre de
2020? Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de
quatre mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AO)
RGE núm. 7292/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius de
Mallorca a data 15 de setembre de 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.

Quants barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius de Mallorca a data 15 de setembre de 2020?
Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de quatre
mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AP)
RGE núm. 7293/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barracons (aules modulars) als centres educatius de
Menorca a data 15 de setembre de 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.

Quants barracons (aules modulars) hi havia, en total, en els
centres educatius de Menorca a data 15 de setembre de 2020?
Diferenciau si són de dos mòduls, de tres mòduls o de quatre
mòduls.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AQ)
RGE núm. 7294/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
personal especialista i/o de suport (ex tutor) als centres
educatius d'Eivissa.

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.

Quant personal especialista i/o de suport (ex tutor) va fer
diferent tasques als centres educatius d'Eivissa el curs 2020-
2021? Quant en farà el curs 2021-2022? Diferenciau per
centres públics i concertats.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AR)
RGE núm. 7295/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
personal especialista i/o de suport (ex tutor) als centres
educatius de Formentera.

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

Quant personal especialista i/o de suport (ex tutor) va fer
diferent tasques als centres educatius de Formentera el curs
2020-2021? Quant en farà el curs 2021-2022? Diferenciau per
centres públics i concertats.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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AS)
RGE núm. 7296/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
personal especialista i/o de suport (ex tutor) als centres
educatius de Mallorca.

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

Quant personal especialista i/o de suport (ex tutor) va fer
diferent tasques als centres educatius de Mallorca el curs 2020-
2021? Quant en farà el curs 2021-2022? Diferenciau per
centres públics i concertats.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AT)
RGE núm. 7297/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
personal especialista i/o de suport (ex tutor) als centres
educatius de Menorca.

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

Quant personal especialista i/o de suport (ex tutor) va fer
diferent tasques als centres educatius de Menorca el curs 2020-
2021? Quant en farà el curs 2021-2022? Diferenciau per
centres públics i concertats.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AU)
RGE núm. 7298/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
personal no docent en total a cadascun dels centres
educatius d'Eivissa a data 15 de setembre 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.

Quant personal no docent hi ha en total a cadascun dels
centres educatius d'Eivissa a data 15 de setembre de 2021?
Desglossau la resposta per tipus de persona o funcions, per
etapes i per centres públics i concertats.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AV)
RGE núm. 7299/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
personal no docent en total a cadascun dels centres
educatius de Formentera a data 15 de setembre 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.

Quant personal no docent hi ha en total a cadascun dels
centres educatius de Formentera a data 15 de setembre de
2021? Desglossau la resposta per tipus de persona o funcions,
per etapes i per centres públics i concertats.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AW)
RGE núm. 7300/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
personal no docent en total a cadascun dels centres
educatius de Mallorca a data 15 de setembre 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.

Quant personal no docent hi ha en total a cadascun dels
centres educatius de Mallorca a data 15 de setembre de 2021?
Desglossau la resposta per tipus de persona o funcions, per
etapes i per centres públics i concertats.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AX)
RGE núm. 7301/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
personal no docent en total a cadascun dels centres
educatius de Menorca a data 15 de setembre 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.

Quant personal no docent hi ha en total a cadascun dels
centres educatius de Menorca a data 15 de setembre de 2021?
Desglossau la resposta per tipus de persona o funcions, per
etapes i per centres públics i concertats.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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AY)
RGE núm. 7302/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alumnes en total a cada centre educatiu d'Eivissa a data 15
de setembre 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 alumnes hi ha en total a cada centre educatiu
d'Eivissa a data 15 de setembre de 2021? Desglossau la
resposta per centre públic o concertat i per etapa.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AZ)
RGE núm. 7303/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alumnes en total a cada centre educatiu de Formentera a
data 15 de setembre 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 alumnes hi ha en total a cada centre educatiu de
Formentera a data 15 de setembre de 2021? Desglossau la
resposta per centre públic o concertat i per etapa.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BA)
RGE núm. 7304/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alumnes en total a cada centre educatiu de Mallorca a data
15 de setembre 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 alumnes hi ha en total a cada centre educatiu de
Mallorca a data 15 de setembre de 2021? Desglossau la
resposta per centre públic o concertat i per etapa.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BB)
RGE núm. 7305/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alumnes en total a cada centre educatiu de Menorca a data
15 de setembre 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 alumnes hi ha en total a cada centre educatiu de
Menorca a data 15 de setembre de 2021? Desglossau la
resposta per centre públic o concertat i per etapa.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BC)
RGE núm. 7306/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
docents en total a cada centre educatiu d'Eivissa a data 15
de setembre 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 docents hi ha en total a cada centre educatiu
d'Eivissa a data 15 de setembre de 2021? Desglossau la
resposta per centre públic o concertat i per etapa.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BD)
RGE núm. 7307/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
docents en total a cada centre educatiu de Formentera a
data 15 de setembre 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 docents hi ha en total a cada centre educatiu de
Formentera a data 15 de setembre de 2021? Desglossau la
resposta per centre públic o concertat i per etapa.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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BE)
RGE núm. 7308/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
docents en total a cada centre educatiu de Mallorca a data
15 de setembre 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 docents hi ha en total a cada centre educatiu de
Mallorca a data 15 de setembre de 2021? Desglossau la
resposta per centre públic o concertat i per etapa.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BF)
RGE núm. 7309/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
docents en total a cada centre educatiu de Menorca a data
15 de setembre 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 docents hi ha en total a cada centre educatiu de
Menorca a data 15 de setembre de 2021? Desglossau la
resposta per centre públic o concertat i per etapa.

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BG)
RGE núm. 7310/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues
produïdes l'any 2021 del centre (CIMI) Es Pinaret fins a
dia 7 de setembre de 2021.

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

Quin ha estat el nombre de fugues produïdes l'any 2021, per
mesos, fins al dia de la petició, del centre (CIMI) Es Pinaret?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BH)
RGE núm. 7311/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues
produïdes l'any 2021 del centre (CIMI) Es Mussol fins a dia
7 de setembre de 2021.

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

Quin ha estat el nombre de fugues produïdes l'any 2021, per
mesos, fins al dia de la petició, del centre (CIMI) Es Mussol?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BI)
RGE núm. 7312/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues
produïdes l'any 2021 del centre (CIMI) Es Fusteret fins a
dia 7 de setembre de 2021.

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

Quin ha estat el nombre de fugues produïdes l'any 2021, per
mesos, fins al dia de la petició, del centre (CIMI) Es Fusteret?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BJ)
RGE núm. 7313/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-
retorns l'any 2021 del centre (CIMI) Es Pinaret fins a dia
7 de setembre de 2021.

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

Quin ha estat el nombre de no-retorns produïts l'any 2021,
per mesos, fins al dia de la petició, del centre (CIMI) Es
Pinaret?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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BK)
RGE núm. 7314/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-
retorns l'any 2021 del centre (CIMI) Es Mussol fins a dia 7
de setembre de 2021.

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

Quin ha estat el nombre de no-retorns produïts l'any 2021,
per mesos, fins al dia de la petició, del centre (CIMI) Es
Mussol?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BL)
RGE núm. 7315/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-
retorns l'any 2021 del centre (CIMI) Es Fusteret fins a dia
7 de setembre de 2021.

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

Quin ha estat el nombre de no-retorns produïts l'any 2021,
per mesos, fins al dia de la petició, del centre (CIMI) Es
Fusteret?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BM)
RGE núm. 7316/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autolesions l'any 2021 del centre (CIMI) Es Pinaret fins a
dia 7 de setembre de 2021.

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

Quin ha estat el nombre d'autolesions produïdes l'any 2021,
per mesos, fins al dia de la petició, del centre (CIMI) Es
Pinaret?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BN)
RGE núm. 7317/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autolesions l'any 2021 del centre (CIMI) Es Mussol fins a
dia 7 de setembre de 2021.

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

Quin ha estat el nombre d'autolesions produïdes l'any 2021,
per mesos, fins al dia de la petició, del centre (CIMI) Es
Mussol?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BO)
RGE núm. 7318/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autolesions l'any 2021 del centre (CIMI) Es Fusteret fins a
dia 7 de setembre de 2021.

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

Quin ha estat el nombre d'autolesions produïdes l'any 2021,
per mesos, fins al dia de la petició, del centre (CIMI) Es
Fusteret?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BP)
RGE núm. 7319/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a treballadors l'any 2021 del centre (CIMI) Es
Pinaret fins a dia 7 de setembre de 2021.

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

Quin ha estat el nombre d'agressions a treballadors
produïdes l'any 2021, per mesos, fins al dia de la petició, del
centre (CIMI) Es Pinaret?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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BQ)
RGE núm. 7320/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a treballadors l'any 2021 del centre (CIMI) Es
Mussol fins a dia 7 de setembre de 2021.

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

Quin ha estat el nombre d'agressions a treballadors
produïdes l'any 2021, per mesos, fins al dia de la petició, del
centre (CIMI) Es Mussol?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BR)
RGE núm. 7321/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a treballadors l'any 2021 del centre (CIMI) Es
Fusteret fins a dia 7 de setembre de 2021.

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

Quin ha estat el nombre d'agressions a treballadors
produïdes l'any 2021, per mesos, fins al dia de la petició, del
centre (CIMI) Es Fusteret?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BS)
RGE núm. 7322/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
de les obres, a setembre 2021, de l'edifici administratiu d'Es
Pinaret.

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

Quin és l'estat de les obres, a setembre de 2021, de l'edifici
administratiu d'Es Pinaret?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BT)
RGE núm. 7323/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
de les obres, a setembre 2021, de l'edifici Es Pinaret II o Els
Quatre Pins.

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

Quin és l'estat de les obres, a setembre de 2021, de l'edifici
Es Pinaret II o Els Quatre Pins, i quina és la previsió de
l'acabament i la posada en marxa?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BU)
RGE núm. 7324/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
residents-interns en el centre Es Pinaret a setembre de
2021.

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

Quin és el nombre de residents-interns en el centre Es
Pinaret a setembre de 2021?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BV)
RGE núm. 7325/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
residents-interns en el centre Es Mussol a setembre de 2021.

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

Quin és el nombre de residents-interns en el centre Es
Mussol a setembre de 2021?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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BW)
RGE núm. 7326/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
residents-interns en el centre Es Fusteret a setembre de
2021.

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

Quin és el nombre de residents-interns en el centre Es
Fusteret a setembre de 2021?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BX)
RGE núm. 7327/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió de trasllat de les menors d'Es Fusteret al nou espai
del Seminari, a setembre 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.

Quina és la previsió de trasllat de les menors d'Es Fusteret
al nou espai del Seminari, a setembre de 2021?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BY)
RGE núm. 7328/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou cas
d'explotació sexual d'una menor tutelada de l'IMAS.

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.

Davant una nova denúncia d'un nou cas d'explotació sexual
d'una menor tutelada per l'IMAS produït recentment, quines
són les actuacions realitzades pel Govern de la CAIB?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

BZ)
RGE núm. 7335/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finalització del col·legi d'Es Mercadal.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina data té prevista la Conselleria d'Educació la
finalització de la construcció del col·legi d'Es Mercadal?

Palma, a 8 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

CA)
RGE núm. 7336/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
en relació amb l'expedient de sanció per infracció
normativa COVID.

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 mesures ha impulsat el Govern en relació amb els
expedients de sanció per infracció normativa COVID tenint en
compte la resolució de la interlocutòria de la Sala Contenciosa
Administrativa del TSJIB de 23 d'agost?

Palma, a 8 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

CB)
RGE núm. 7337/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a parcs
eòlics a la costa de Menorca.

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

Quina opinió li mereix al Govern l'anunci de la ministra Sra.
Ribera, a Menorca en relació amb la instal·lació de parcs eòlics
a la costa de l'illa? Considera que és una previsió compatible
amb la normativa i la planificació en vigor?

Palma, a 8 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

CC)
RGE núm. 7338/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a central
elèctrica de Maó.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina valoració fa el conseller Yllanes de la seva promesa
que la central tèrmica de Maó deixés de consumir el passat mes
d'agost, no s'hagi complert?

Palma, a 8 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

CD)
RGE núm. 7339/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pel
cap de fibló que afectà la Serra de Tramuntana.

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 valoració fa el Govern respecte que l'Estat no hagi
abonat cap tipus d'ajuda pels danys patits en més de 736
hectàrees de la Serra de Tramuntana que patiren les
conseqüències d'un cap de fibló l'estiu passat?

Palma, a 8 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

CE)
RGE núm. 7340/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació
del servei d'ambulàncies a Menorca aquest estiu.

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 valoració fa la consellera de Salut de la saturació del
servei d'ambulàncies a Menorca aquest estiu?

Palma, a 8 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

CF)
RGE núm. 7341/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació
del servei d'urgències de l'Hospital Mateu Orfila durant
aquest estiu.

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 valoració fa la consellera de Salut de la saturació del
servei d'urgències de l'Hospital Mateu Orfila durant aquest
estiu?

Palma, a 8 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

CG)
RGE núm. 7342/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en
funcionament de les plaques solars instal·lades a
l'aparcament de l'Aeroport de Menorca.

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

Quan preveu el Govern la posada en funcionament de les
plaques solars instal·lades a l'aparcament de l'Aeroport de
Menorca?

Palma, a 8 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

CH)
RGE núm. 7343/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport
escolar de l'IES Biel Martí de Ferreries.

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.

Pot garantir el Govern que el transport escolar de l'IES Biel
Martí de Ferreries podrà atendre tots els alumnes que ho
necessitin?

Palma, a 8 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

CI)
RGE núm. 7374/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
interrupcions en l'emissió en directe dels informatius d'IB3
TV i del programa Els Dematins.

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

Durant aquest estiu, en diverses ocasions s'han interromput
les emissions en directe dels informatius del migdia i del
programa Els Dematins de IB3 TV. Durant la transmissió s'ha
perdut el senyal i la cadena s'ha vist obligada a emetre anuncis
corporatius fins que s'aconseguia solucionar el problema, que
en alguna ocasió va durar almenys 10 minuts. Durant la
publicitat, la cadena va inserir un subtítol que avisava que
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l'emissió se suspenia per problemes tècnics i que l'informatiu
continuaria un cop se solucionés el problema.

Lamentablement això no ha passat en una sola ocasió, i han
estat continus els errors de connexió durant aquest estiu.

Pel que s´exposa, sol·licitem resposta a les següents
qüestions:

1. A què es deuen aquestes interrupcions en l'emissió?

2. Són nous els equips tècnics?

3. Quines mesures ha pres IB3 per evitar que es torni a repetir?

Palma, a 8 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CJ)
RGE núm. 7417/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Sr. Carlos Villafáfila, subdirector de Cures Assistencials i
Atenció a l'Usuari del Servei de Salut, amb contracte d'alta
direcció, coordinador de l'estratègia de vacunació.

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.

El Sr. Villafáfila i la coordinació de la estratègia de
vacunació Covid-19. En relació a aquesta qüestió:

1. En quina data va ser nomenat coordinador de l´estratègia de
vacunació?

2. Fins quan ha desenvolupat la funció com a coordinador de
l´estratègia de vacunació?

3. Durant les seves funcions com a coordinador de l'estratègia
de vacunació ha percebut alguna remuneració, compensació i/o
complement retributiu?

En cas que la resposta sigui afirmativa, sol·licitem
informació del període de cobrament i de les quantitats
rebudes.

Palma, a 9 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CK)
RGE núm. 7418/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Sr. Carlos Villafáfila Gomila, 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.

Actualment:

1. Es troba en situació d'incapacitat laboral/baixa laboral? En
cas de resposta negativa:

a) quin dia es va reincorporar a les seves funcions?
b) de quin dia data la primera baixa metge des que va ser
nomenat coordinador de la campanya de vacunació contra
la COVID-19?

2. Quin és el tipus de contracte laboral?

3. Quina és la seva categoria professional?

4. Quina és la funció que està desenvolupant?

5. Quina és la seva responsabilitat?

6. Quina és la seva ubicació orgànica dins l´Ibsalut?

Palma, a 9 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CL)
RGE núm. 7419/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
MÉS per Mallorca i el responsable de la
campanya/estratègia de vacunació Sr. Villafáfila.

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.

Tenint en compte que s´ha fet públic a través dels mitjans
de comunicació, que MÉS per Mallorca, partit que forma part
del Govern, mitjançant el seu coordinador, ha realitzat
declaracions envers el Sr. Villafáfila en el sentit de:

El coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera, ha
considerat aquest divendres que la dimissió de
l'exresponsable de la campanya de vacunació a Balears,
Carlos Villafáfila, era "procedent" després de les
informacions sobre vacunacions primerenques d'alts
càrrecs.

...Noguera ha apuntat que amb el relleu de Villafáfila "la
campanya de vacunació ha continuat sense cap mena de
sospita d'irregularitat".

... A més, ha assenyalat que MÉS assumirà el dictamen de
la comissió d'experts que analitza els casos que afecten el
Consell de Mallorca, i si ocorre el mateix que amb el
Govern, també reclamarà dimissions.

"Des del primer moment hem actuat amb responsabilitat i
amb la màxima lleialtat al Govern del qual formem part. Per
això, hem defugit de les estridències i les acusacions
estèrils", ha subratllat Noguera, que ha recordat que MÉS
va advocar per obrir una recerca interna i sol·licitar la
intervenció de la Comissió d'Ètica.
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En relació amb les afirmacions i declaracions realitzades
per MÉS per Mallorca:

1. Segons el director general de l'Ibsalut quina és la situació del
Sr. Villafáfila en relació amb la coordinació de l´estratègia de
vacunació COVID-19:

a) Cessament?
b) Dimissió?

2. El Sr. Carlos Villlafáfila, subdirector de Cures Assistencials
i Atenció a l´Usuari del Servei de Salut de les Illes Balears,
amb contracte d´alta direcció:

a) Continua exercint les funcions per a les quals fou
nomenat el 2015?

b) En cas de resposta negativa a l´anterior pregunta, ens
podrien indicar des de quan?

Palma, a 9 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CM)
RGE núm. 7428/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alumnes que han sol·licitat cursar Formació Professional
(FP) aquest curs 2021-2022.

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

Quin ha estat el nombre de sol·licituds per cursar Formació
Professional per a aquest curs 2021-2022? Desglossau la
resposta per centres públics, concertats i privats.

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

CN)
RGE núm. 7429/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alumnes que han obtingut plaça per cursar Formació
Professional (FP) aquest curs 2021-2022.

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.

Dels alumnes que han sol·licitat cursar Formació
Professional per a aquest curs 2021-2022, quants han obtingut
plaça?, quants han quedat fora? Desglossau la resposta per
centres públics, concertats i privats.

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

CO)
RGE núm. 7430/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
increment de l'alumnat en aquest curs 2021-2022 pel que fa
a l'ensenyament obligatori.

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

Quin ha estat l'increment de l'alumnat en aquest curs 2021-
2022pel que fa a l'ensenyament obligatori?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

CP)
RGE núm. 7431/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
increment de l'alumnat en aquest curs 2021-2022 pel que fa
a l'ensenyament postobligatori.

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

Quin ha estat l'increment de l'alumnat en aquest curs 2021-
2022pel que fa a l'ensenyament postobligatori?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

CQ)
RGE núm. 7432/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
increment de l'alumnat en aquest curs 2021-2022 pel que fa
a l'FP.

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

Quin ha estat l'increment de l'alumnat en aquest curs 2021-
2022pel que fa a Formació Professional?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

CR)
RGE núm. 7433/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
centre socioeducatiu Es Fusteret.

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

Sol·licitem la informació següent:

1. Nombre d'usuaris del centre Es Fusteret els mesos de juny,
juliol i agost de 2021.

2. RLT vinculada al centre a data d'avui.

Palma, a 10 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CS)
RGE núm. 7434/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
centre socioeducatiu "4 Pins-Es Pinaret".

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

En resposta a la Pregunta RGE núm. 3870/21, de data 12 de
maig de 2021, sobre l'execució de les obres en el centre
4Pins.Es Pinaret, ens van informar que: "Les obres s'han
acabat, i actualment sols resta acabar la instal·lació de les
càmeres de seguretat i migració del punt de control a les noves
dependències ..."

Per això, sol·licitem informació sobre la situació actual:

1. S'han instal·lat les càmeres de seguretat?

2. S'ha realitzat la migració del punt de control?

3. Està obert el nou centre? Funciona a ple rendiment?

Palma, a 10 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CT)
RGE núm. 7435/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
menor tutelada per l'IMAS, informació recent d'un nou cas
d'explotació sexual d'una menor tutelada per l'IMAS.

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

En relació amb la informació d'un nou cas d'explotació
sexual d'una menor tutelada per l'IMAS, quines són les
actuacions realitzades per la Conselleria d'Afers Socials i
Esports?

Palma, a 10 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

CU)
RGE núm. 7439/21, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
consulta sobre la relació d'obres dutes a terme a l'IES La
Ribera, ubicat al municipi de Palma des de la seva posada
en funcionament el 2005 fins a l'actualitat.

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

L'IES La Ribera va ser inaugurat el 2005 amb una capacitat
per a 450 alumnes. El curs 2020-2021, segons recullen les
professores Genovart i Pasqual a un article publicat a l'Ara
Balears, han format 755 alumnes. De cara al curs 2021-2022
està previst que arribin als 815 alumnes.

Quines han estat les obres d'ampliació, rehabilitació o
millora dutes a terme a l'IES La Ribera, ubicat al municipi de
Palma, des de 2005 fins a l'actualitat desglossades per anys?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

CV)
RGE núm. 7440/21, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
consulta sobre la distribució espacial i funcional de l'IES La
Ribera de Palma.

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

L'IES La Ribera va ser inaugurat el 2005 amb una capacitat
per a 450 alumnes i ha anat incrementant aquesta xifra fins als
815 alumnes que es preveu que rebi aquest curs. Arran d'un
escrit del professorat del centre sembla que al llarg dels anys
s'haurien anat habilitant espais propis per convertir-los en aules
tals com magatzems o passadissos.

Quina és la distribució funcional segons aules o altres espais
que té actualment l'IES La Ribera del municipi de Palma?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

CW)
RGE núm. 7441/21, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
consulta sobre nombre de persones sense plaça a Formació
Professional a la convocatòria de juny 2021.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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La Formació Professional és de cada vegada més atractiva
per a l'alumnat, el que fa que la demanda de places vagi en
augment a les nostres illes.

Quin és el nombre de persones preinscrites que no han
pogut accedir a una plaça d'FP desglossat per centre formatiu
a la convocatòria de juny 2021?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

CX)
RGE núm. 7442/21, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
consulta sobre increment de places de Formació
Professional per al curs 2022-2023 a Mallorca.

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

La demanda de Formació Professional va en augment ateses
la qualitat de la docència que s'hi imparteix i les perspectives
d'inserció en el mercat laboral de les persones titulades.

Quin és el nombre de places d'FP que la conselleria preveu
incrementar per al curs 2022-2023, desglossat per especialitat,
a l'illa de Mallorca?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

CY)
RGE núm. 7443/21, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
consulta sobre increment de places de Formació
Professional per al curs 2022-2023 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.

La demanda de Formació Professional va en augment ateses
la qualitat de la docència que s'hi imparteix i les perspectives
d'inserció en el mercat laboral de les persones titulades.

Quin és el nombre de places d'FP que la conselleria preveu
incrementar per al curs 2022-2023, desglossat per especialitat,
a l'illa de Menorca?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

CZ)
RGE núm. 7444/21, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
consulta sobre increment de places de Formació
Professional per al curs 2022-2023 a les Pitiüses.

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

La demanda de Formació Professional va en augment ateses
la qualitat de la docència que s'hi imparteix i les perspectives
d'inserció en el mercat laboral de les persones titulades.

Quin és el nombre de places d'FP que la conselleria preveu
incrementar per al curs 2022-2023, desglossat per especialitat,
a les Pitiüses?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

DA)
RGE núm. 7445/21, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
foment de participació d'empreses a l'FP dual a 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.

Una de les limitacions per poder ampliar la formació dual
a les nostres illes és el nombre de places disponibles a les
empreses participants.

Quines actuacions orientades a empreses tenen previstes
perquè puguin incorporar-se'n més a aquest programa?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

DB)
RGE núm. 7446/21, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
actuacions per part de la Conselleria d'Educació i
Formació Professional adreçades a les persones que
tutoritzen FP dual a empreses.

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 més de disposar d'empreses que participin al programa
d'FP dual, és imprescindible disposar-hi de persones que
tutoritzin adequadament l'alumnat en formació tant en el
vessant pròpiament tècnic com en habilitats socials, relacionals,
etc.
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Quines actuacions du a terme la Conselleria d'Educació i
Formació Professional adreçades a les persones que tutoritzen
l'alumnat en pràctiques a l'FP dual?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

DC)
RGE núm. 7447/21, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
consulta sobre increment del nombre de places de Formació
Professional dual a Mallorca per centre formatiu per al
curs 2022-2023.

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

La Formació Professional dual és un programa molt
interessant ja que combina la formació i la capacitació a
empreses de diversa índole a les nostres illes. Cada any
augmenta la seva demanda.

Quantes places de formació dual tenen previst augmentar
per al curs 2022-2023 a l'illa de Mallorca per centre formatiu?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

DD)
RGE núm. 7448/21, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
consulta sobre increment del nombre de places de Formació
Professional dual a Menorca per centre formatiu per al
curs 2022-2023.

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

La Formació Professional dual és un programa molt
interessant ja que combina la formació i la capacitació a
empreses de diversa índole a les nostres illes. Cada any
augmenta la seva demanda. A Menorca actualment no s'ofereix
aquesta formació.

Quantes places de formació dual tenen previst augmentar
per al curs 2022-2023 a l'illa de Menorca de cada especialitat
per centre formatiu?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

DE)
RGE núm. 7449/21, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
consulta sobre increment del nombre de places de Formació
Professional dual a les Pitiüses per centre formatiu per al
curs 2022-2023.

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

La Formació Professional dual és un programa molt
interessant ja que combina la formació i la capacitació a
empreses de diversa índole a les nostres illes. Cada any
augmenta la seva demanda, però a les Pitiüses actualment no
s'ofereix aquesta formació.

Quantes places de formació dual tenen previst augmentar
per al curs 2022-2023 a les Pitiüses de cada especialitat per
centre formatiu?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

DF)
RGE núm. 7450/21, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
consulta sobre increment de places de Formació
Professional dual d'Administració i Gestió a Mallorca per
al curs 2022-2023.

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

La Formació Professional dual es du a terme a les Illes
Balears en una gamma diversa d'especialitats, concretament set:
Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting, Electricitat i
Electrònica, Hoteleria i Turisme, Informàtica i Comunicacions,
Indústries Alimentàries i Transport i Manteniment de Vehicles.

Quantes places d'FP dual tenen previst augmentar per al
curs 2022-2023 a l'illa de Mallorca de l'especialitat
Administració i Gestió per centre formatiu?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

DG)
RGE núm. 7451/21, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
consulta sobre increment de places de Formació
Professional dual de Comerç´i Màrqueting a Mallorca per
al curs 2022-2023.

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.

La Formació Professional dual es du a terme a les Illes
Balears en una gamma diversa d'especialitats, concretament set:
Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting, Electricitat i
Electrònica, Hoteleria i Turisme, Informàtica i Comunicacions,
Indústries Alimentàries i Transport i Manteniment de Vehicles.

Quantes places d'FP dual tenen previst augmentar per al
curs 2022-2023 a l'illa de Mallorca de l'especialitat Comerç´i
Màrqueting per centre formatiu?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

DH)
RGE núm. 7452/21, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
consulta sobre increment de places de Formació
Professional dual d'Electricitat i Electrònica a Mallorca per
al curs 2022-2023.

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

La Formació Professional dual es du a terme a les Illes
Balears en una gamma diversa d'especialitats, concretament set:
Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting, Electricitat i
Electrònica, Hoteleria i Turisme, Informàtica i Comunicacions,
Indústries Alimentàries i Transport i Manteniment de Vehicles.

Quantes places d'FP dual tenen previst augmentar per al
curs 2022-2023 a l'illa de Mallorca de l'especialitat Electricitat
i Electrònica per centre formatiu?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

DI)
RGE núm. 7453/21, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
consulta sobre increment de places de Formació
Professional dual d'Hoteleria i Turisme a Mallorca per al
curs 2022-2023.

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

La Formació Professional dual es du a terme a les Illes
Balears en una gamma diversa d'especialitats, concretament set:
Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting, Electricitat i
Electrònica, Hoteleria i Turisme, Informàtica i Comunicacions,
Indústries Alimentàries i Transport i Manteniment de Vehicles.

Quantes places d'FP dual tenen previst augmentar per al
curs 2022-2023 a l'illa de Mallorca de l'especialitat Hoteleria
i Turisme per centre formatiu?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

DJ)
RGE núm. 7454/21, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
consulta sobre increment de places de Formació
Professional dual d'Informàtica i Comunicacions a
Mallorca per al curs 2022-2023.

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

La Formació Professional dual es du a terme a les Illes
Balears en una gamma diversa d'especialitats, concretament set:
Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting, Electricitat i
Electrònica, Hoteleria i Turisme, Informàtica i Comunicacions,
Indústries Alimentàries i Transport i Manteniment de Vehicles.

Quantes places d'FP dual tenen previst augmentar per al
curs 2022-2023 a l'illa de Mallorca de l'especialitat Informàtica
i Comunicacions per centre formatiu?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

DK)
RGE núm. 7455/21, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
consulta sobre increment de places de Formació
Professional dual d'Indústries Alimentàries a Mallorca per
al curs 2022-2023.

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

La Formació Professional dual es du a terme a les Illes
Balears en una gamma diversa d'especialitats, concretament set:
Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting, Electricitat i
Electrònica, Hoteleria i Turisme, Informàtica i Comunicacions,
Indústries Alimentàries i Transport i Manteniment de Vehicles.

Quantes places d'FP dual tenen previst augmentar per al
curs 2022-2023 a l'illa de Mallorca de l'especialitat Indústries
Alimentàries per centre formatiu?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz
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DL)
RGE núm. 7456/21, de la diputada Antònia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
consulta sobre increment de places de Formació
Professional dual de Transport i Manteniment de Vehicles
a Mallorca per al curs 2022-2023.

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

La Formació Professional dual es du a terme a les Illes
Balears en una gamma diversa d'especialitats, concretament set:
Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting, Electricitat i
Electrònica, Hoteleria i Turisme, Informàtica i Comunicacions,
Indústries Alimentàries i Transport i Manteniment de Vehicles.

Quantes places d'FP dual tenen previst augmentar per al
curs 2022-2023 a l'illa de Mallorca de l'especialitat Transport
i Manteniment de Vehicles per centre formatiu?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
Antònia Martín i Perdiz

DM)
RGE núm. 7462/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Direcció
d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de
Salut de les Illes Balears (I).

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.

Se li ha comunicat, al director d'Àrea de Professionals i
Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears la
seva destitució?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

DN)
RGE núm. 7463/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Direcció
d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de
Salut de les Illes Balears (II).

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.

Està previst destituir el director d'Àrea de Professionals i
Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

DO)
RGE núm. 7464/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Direcció
d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de
Salut de les Illes Balears (III).

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 sol·licitat el director d'Àrea de Professionals i Relacions
Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears la seva
reincorporació a algun antic lloc de treball?

Palma, a 10 de setembre de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

DP)
RGE núm. 7489/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment
de les places del programa British per al curs 2021-2022.

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

Té previst la Conselleria d'Educació incrementar el nombre
de places del programa British el curs 2021-2022? Si n'és el
cas, quantes places i a quins centres?

Palma, a 13 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

DQ)
RGE núm. 7490/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control
sobre les places municipals subvencionades d'educació de
0-3 anys.

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

Tenint en consideració que el conseller d'Educació va
manifestar que el Govern finança amb 9.000 euros cada plaça
d'educació de 0-3 anys, quin tipus de control exerceix el
Govern sobre els preus que paguen els pares per les places
subvencionades?

Palma, a 13 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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DR)
RGE núm. 7491/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament
de personal interí i temporal com a conseqüència de
l'aprovació del Reial decret llei 14/2021.

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

En aplicació del Decret llei estatal 14/2021, la directora
general de Funció Pública ha dictat la Resolució 2/2021, de 20
de juliol, sobre els criteris que s'han d'aplicar per al cessament
del personal funcionari i laboral interí al servei de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Preveu el Govern que es produeixin cessaments i
acomiadaments de personal interí i temporal a conseqüència de
l'aprovació del Reial decret llei 14/2021?

Palma, a 13 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

DS)
RGE núm. 7517/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a queixes
dels usuaris del Servei de Salut per motius lingüístics des de
l'any 2015 a 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.

Quantes queixes o reclamacions han estat presentades per
usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per motius
lingüístics durant els anys 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
i 2015?

Palma, a 13 de setembre de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí

DT)
RGE núm. 7519/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mitjans materials i recursos humans per garantir l'atenció
psicològica als professionals sanitaris i sociosanitaris des
d'1 de gener de 2021 fins a dia d'avui.

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.

S'han augmentat els mitjans materials i els recursos humans
per garantir l'atenció psicològica als professionals sanitaris i
sociosanitaris?

Es prega resposta detallada i especificació de tots els
mitjans i les mesures implementades des de l'1 de gener.

Palma, a 14 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

DU)
RGE núm. 7547/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estudi de l'ampliació del centre de salut Canal Salat de
Ciutadella.

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 previsió per tenir redactat l'estudi de l'ampliació
del centre de salut Canal Salat de Ciutadella, que el 19 d'agost
anuncià la consellera de Salut i Consum?

A qui encarregarà la Conselleria de Salut i Consum la
redacció d'aquest estudi?

Palma, a 15 de setembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

DV)
RGE núm. 7548/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció d'un segon centre de salut a Ciutadella (1).

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

Atès que el centre de salut Canal Salat de Ciutadella té
assignades 28.324 targetes sanitàries, de les quals el 17%
correspon a usuaris de més de 65 anys, ha valorat la Conselleria
de Salut i Consum la construcció d'un segon centre de salut a
Ciutadella?

Palma, a 15 de setembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

DW)
RGE núm. 7549/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció d'un segon centre de salut a Ciutadella (2).

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

El nombre de targetes sanitàries assignades al centre de
salut Canal Salat de Ciutadella ha d'implicar la construcció d'un
segon centre de salut a Ciutadella per garantir els drets i els
serveis que preveu la Llei de salut de les Illes Balears?
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Palma, a 15 de setembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

DX)
RGE núm. 7550/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció d'un segon centre de salut a Ciutadella (3).

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

El nombre de targes sanitàries assignades al centre de salut
Canal Salat de Ciutadella justifica la construcció d'un segon
centre de salut a Ciutadella, segons els criteris d'organització
funcional i territorial del sistema sanitari públic de les Illes
Balears?

Palma, a 15 de setembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

DY)
RGE núm. 7551/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció d'un segon centre de salut a Ciutadella (4).

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

Per què la Conselleria de Salut ja ha anunciat l'ampliació
del centre de salut Canal Salat de Ciutadella en lloc d'anunciar
que estudiarà la construcció d'un segon centre de salut?

Palma, a 15 de setembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

DZ)
RGE núm. 7552/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
distribució de les targetes sanitàries als tretze metges de
família del centre de salut Canal Salat de Ciutadella.

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 l'assignació i la distribució de les 28.324 targetes
sanitàries als tretze metges de família del centre de salut Canal
Salat de Ciutadella?

Palma, a 15 de setembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

EA)
RGE núm. 7553/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
càrrega de feina dels tretze metges de família del centre de
salut Canal Salat de Ciutadella.

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.

Considera adequada la Conselleria de Salut la càrrega de
feina que assumeixen els tretze metges de família del centre de
salut Canal Salat de Ciutadella?

Palma, a 15 de setembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

EB)
RGE núm. 7568/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empreses sancionades com a conseqüència de les
inspeccions realitzades en matèria de turisme durant els
anys 2020 i 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.

De les empreses inspeccionades en matèria de turisme
durant els anys 2020 i 2021, quantes en resultaren sancionades?
Relacionau les empreses sancionades i la sanció imposada així
com la data en què es va dictar la resolució.

Palma, a 13 de setembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

EC)
RGE núm. 7569/21, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empreses
sancionades com a conseqüència de les inspeccions
realitzades en matèria de salut durant els anys 2020 i 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.

De les empreses inspeccionades en matèria de sanitat durant
els anys 2020 i 2021, quantes en resultaren sancionades?
Relacionau les empreses sancionades i la sanció imposada així
com la data en què es va dictar la resolució.

Palma, a 13 de setembre de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí



BOPIB núm. 119 - 17 de setembre de 2021 6609

ED)
RGE núm. 7570/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a control en els aeroports 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.

Davant l'anunci del Govern de les Illes Balears que té com
a objectiu desestacionalitzar i allargar la temporada fins a
Nadal o fins a novembre, té previsió el Govern de seguir, en els
aeroports de Balears, amb els controls necessaris? Mantindran
els controls existents d'aquest estiu en coherència amb la
intenció de desestacionalitzar? Fins quan? Mantendran el
personal destinats a aquest objecte mes allà de finals del mes de
setembre? Fins quan?

Palma, a 13 de setembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

EE)
RGE núm. 7571/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licitud de criteri del Col·legi de Metges i altres
organitzacions professionals del sector sanitari per definir
el futur del centre de salut Canal Salat de Ciutadella.

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.

Demanarà el Govern de les Illes Balears el criteri i l'opinió
del Col·legi de Metges, SIMEBAL, SATSE i altres
organitzacions professionals del sector sanitari per definir el
futur del centre de salut Canal salat de Ciutadella?

Palma, a 15 de setembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de setembre de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7577/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a continguts de l'assignatura d'Islam als centres
educatius de Mallorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Garrido, quines actuacions durà a terme l'Institut
Balear de la Dona per assegurar que no s'imparteixen
continguts denigrants cap a les dones amb divers públics a les
classes d'Islam que el Govern balear imparteix a centres
educatius de Mallorca?

Palma, a 7 de setembre de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

B)
RGE núm. 7578/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
expedient obert a una doctora del centre de salut Son Pisà.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quin és el motiu de l'obertura d'un expedient a una doctora
del centre de salut de Son Pisà?

Palma, a 16 de setembre de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

C)
RGE núm. 7611/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informació publicada a finals d'agost d'un nou cas
d'explotació sexual d'una menors tutelada per l'IMAS.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

En relació amb la informació publicada d'un nou cas
d'explotació sexual d'una menor tutelada per l'IMAS, quines
són les actuacions realitzades per la Conselleria d'Afers Socials
i Esports?

Palma, a 16 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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D)
RGE núm. 7612/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
habitatges socials per a joves.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Conseller, en quina xifra quantifica el Govern els
habitatges socials que estaran a disposició dels joves en el que
queda de legislatura?

Palma, a 17 de setembre de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

E)
RGE núm. 7614/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a data prevista de la reunió de la comissió mixta
per tractar el tema del factor d'insularitat del règim
especial.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Ja sap, Sra. Presidenta, quin dia es reunirà la comissió mixta
per al tema del factor d'insularitat del règim especial?

Palma, a 17 de setembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

F)
RGE núm. 7615/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a planificació per reduir les llistes
d'espera.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Consellera, quina planificació ha fet la seva conselleria
per reduir les llistes d'espera, molt incrementades des de l'inici
de la pandèmia?

Palma, a 17 de setembre de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

G)
RGE núm. 7616/21, del diputat Antonio Jesús Sanz i

Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a terminis i
pressupost assignat per a les obres d'ampliació de l'IES
Marc Ferrer.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quins són els terminis i el pressupost assignat per a
l'execució de les obres d'ampliació de l'IES Marc Ferrer?

Palma, a 17 de setembre de 2021
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual

H)
RGE núm. 7626/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pressuposts per a l'exercici 2022.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, es compromet a presentar uns pressuposts
per a 2022 sense pujada d'imposts després de realitzar una
auditoria operacional de la CAIB?

Palma, a 17 de setembre de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

I)
RGE núm. 7627/21, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació
del Decret de posidònia a Menorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Qu8ina valoració fa de l'aplicació del Decret 25/2018, de 27
de juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a
Menorca durant aquest estiu?

Palma, a 17 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán
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J)
RGE núm. 7633/21, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ampliació de l'aforament als estadis de futbol fins
al 60%.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Per quin motiu no ha permès el Govern l'ampliació de
l'aforament dels estadis de futbol fins al 60%, ignorant les
recomanacions del Ministeri de Sanitat?

Palma, a 16 de setembre de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

K)
RGE núm. 7634/21, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
escalada del preu de la llum.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Vicepresident, quina opinió li mereix l'escalada del preu
de la llum?

Palma, a 16 de setembre de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

L)
RGE núm. 7635/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a allargament de la temporada turística.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Fins a quina data preveu el Govern que s'allargarà la
temporada turística?

Palma, a 16 de setembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

M)
RGE núm. 7636/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a vagues en el
transport públic a les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quina valoració fa el conseller de Mobilitat respecte de les
vagues que han afectat el transport públic a les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

N)
RGE núm. 7637/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rehabilitació dels edificis Don Pepe a Eivissa.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, considera que les
més de 100 famílies dels edificis Don Pepe a Eivissa haurien de
poder rehabilitar els seus habitatges?

Palma, a 16 de setembre de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

O)
RGE núm. 7638/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou cas
d'explotació sexual d'una menor tutelada pel Consell
Insular de Mallorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Com valora el Govern la denúncia d'un nou cas d'explotació
sexual d'una menor tutelada pel Consell Insular de Mallorca?

Palma, a 16 de setembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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P)
RGE núm. 7639/21, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
de l'atenció primària.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Consellera de Salut, considera que l'atenció primària
està en estat de SOS?

Palma, a 16 de setembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Q)
RGE núm. 7640/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retallades de suport educatiu als infants amb necessitats
especials.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Conseller d'Educació, per què continua havent retallades
de suport educatiu als infants amb necessitats especials?

Palma, a 16 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

R)
RGE núm. 7641/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
estimular l'economia.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Presidenta del Govern, quines mesures per estimular
l'economia ha pres o pensa prendre el seu govern?

Palma, a 16 de setembre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de setembre de 2021, admet a
tràmit les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada següents.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7227/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
informació de l'arribada de pasteres, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Sr. Manresa, pot explicar el criteri periodístic seguit per a
l'elaboració de la notícia de l'informatiu del migdia d'IB
Televisió del passat 14 d'agost en plena onada d'arribada de
pasteres a les nostres costes?

Palma, a 6 de setembre de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

B)
RGE núm. 7350/21, de la diputada Maria Esperança

Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a paper del director general, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quin és el paper del director general de la RTVIB en els
diversos conflictes que es deriven des de l'arribada de l'empresa
Dalton?

Palma, a 8 de setembre de 2021
La diputada
Maria Esperança Sans i Regis
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C)
RGE núm. 7376/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
gestió econòmica i interna de l'EPRTVIB efectuada per la
Sra. Margarita Cardona, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Pot detallar la reforma de la gestió econòmica i interna de
l'EPRTVIB efectuada per la fins ara gerent, Sra. Margarita
Cardona?

Palma, a 8 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 7381/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes
Balears, relativa a pressupost d'IB3 per a l'any 2022,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quin pressupost tendrà IB3 per a l'any que ve?

Palma, a 8 de setembre de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

E)
RGE núm. 7394/21, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estudi sobre la possible internalització dels
Serveis d'Informatius d'IB3, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

En quina situació es troba l'estudi sobre la possible
internalització dels Serveis d'Informatius d'IB3?

Palma, a 8 de setembre de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

F)
RGE núm. 7395/21, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a objectius que s'ha marcat l'equip directiu d'IB3,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quins són els objectius que s'ha marcat l'equip directiu
d'IB3 en els propers mesos?

Palma, a 8 de setembre de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

G)
RGE núm. 7396/21, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a concessió d'un préstec de 12.9 milions d'euros a
IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

En quines condicions va haver de concedir el Govern un
préstec de 12,9 milions d'euros a IB3?

Palma, a 8 de setembre de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

H)
RGE núm. 7409/21, de la diputada Irene Triay i

Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
situació de delegacions i/o estudis d'IB3 Ràdio, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

En quin estat es troben les renovacions de les delegacions
i/o estudis d'IB3 Ràdio?

Palma, a 9 de setembre de 2021
La diputada
Irene Triay i Fedelich
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I)
RGE núm. 7410/21, del diputat Ares Fernández i

Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
valoració de la nova graella d'IB3 Ràdio, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina valoració general fa de la nova graella d'IB3 Ràdio
i quins objectius i oportunitats creu que ofereixen els nous
programes?

Palma, a 9 de setembre de 2021
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

J)
RGE núm. 7411/21, del diputat Joan Mascaró i Bosch,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a balanç de les
realitzacions, els continguts i les audiències d'IB3, davant
la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quin balanç fa de les realitzacions, els continguts i les
audiències d'IB3 durant aquest segon estiu amb la COVID-19?

Palma, a 9 de setembre de 2021
El diputat
Joan Mascaró i Bosch

K)
RGE núm. 7412/21 (rectificada amb l'escrit RGE núm.

7458), del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a línies estratègiques de la col·laboració
d'IB3 en projectes audiovisuals, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quines considera que haurien de ser les línies estratègiques
de la col·laboració d'IB3 en projectes audiovisuals compartits
entre Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears?

Palma, a 9 de setembre de 2021
El diputat
Jordi Marí i Tur

L)
RGE núm. 7416/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
diferències salarials, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

En els darrers mesos s'han fet públiques diferents denúncies
en relació amb les diferències salarials que, suposadament,
cobrarien els treballadors de l'empresa adjudicatària dels
serveis informatius per realitzar les mateixes tasques. Són
certes les denúncies?,  i, de ser així, de quins mecanismes
disposa l'ens per corregir aquesta situació?

Palma, a 9 de setembre de 2021
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de setembre de 2021, admet a tràmit la proposició no de
llei següent, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7425/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a modificació de la Llei 4/2013 per poder recuperar
les competències per part del Govern de les Illes Balears de
tot el sistema relacionat amb els processos selectius i
formació de les policies locals.

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.

A les Balears en els darrers 6 anys s'han perdut, segons
recull l'última memòria de l'ISPIB de l'any 2020, més de 350
policies locals. Els municipis que disposen de cos de policia
local són 49 i es reparteixen a Mallorca amb 35 municipis i
1.750 Policies, Menorca 8 municipis amb 201 policies, Eivissa
5 municipis amb 245 policies i Formentera amb 14 policies.

El 27 de juliol de 2021 es convalidava el Decret 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, amb la
polèmica figura de l'agent COVID i sense consens de les
mateixes direccions de Policia, dels sindicats, dels policies
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locals que han hagut de superar una o dues oposicions, el curs
bàsic de 800 hores i les seves corresponents practiques entre 6
a 12 mesos, el sector privat que se li fa una clara intromissió,
els darrers 3 exdirectors general d’Emergències i Interior, etc.
Ja que no va prosperar l'opció de tramitar aquest Decret llei
6/2021 com a projecte de llei, amb la possibilitat de ser millorat
amb les esmenes de tots els grups polítics que formem part
d'aquest parlament i veient impedida aquesta opció per millorar
alguns aspectes urgents i molt necessaris i davant la manca
d'implicació del Govern de la Sra. Armengol, es fa necessari
presentar i intentar prosperi aquesta iniciativa.

Des del Partit Popular entenem que han de ser la
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat,
conjuntament amb l'EBAP i l'ISPIB els òrgans encarregats de
prestar aquest servei, que escometi aquesta tasca a fi que
aquesta sigui més eficient i funcional.

La convocatòria de concursos oposicions per part dels
ajuntaments implica temps, despeses de tribunal, però a més
implica, sobretot, que els que superen el concurs oposició hagin
de ser nomenats funcionaris en pràctiques sense que realitzin
cap tasca als propis ajuntaments. Seria con si l’ajuntament
convoqués places d’arquitecte i a qui superés el procés selectiu
l’enviés a cursar el grau d’arquitectura al mateix temps que el
nomena funcionari en pràctiques, amb el corresponent sou de
funcionari en pràctiques, sense certesa que se superin els
estudis o que, en haver-los superat, decideixi no prestar els seus
serveis a aquell ajuntament.

El fet d’haver de nomenar funcionari en pràctiques un
funcionari amb el qual no es compta, és altament desmotivador
i fa que els ajuntaments petits intentin anar a l’interinatge en
lloc de a la consolidació del lloc de feina.

De tots és coneguda, o hauria de ser coneguda a
l’administració, la teoria de l’economia d’escales per la qual es
poden beneficiar principalment els ajuntaments petits i amb
menys possibilitats d’abonar les despeses dels processos
selectius quan els processos selectius són duts a terme per
l’administració autonòmica.

Per altra part, l’administració autonòmica no pot
desconèixer ni al·legar ignorància quant als agents que
potencialment es poden jubilar any rere any, tota vegada que té
les memòries anuals amb piràmide d’edat i sap,
estadísticament, quin percentatge decideix jubilar-se als 59/60
anys.

Seria tan fàcil com formar tants d’agents com personal es
pot jubilar i aplicar taxa de reposició de 115%, com des de
l’any 2018 amb el ministre Montoro, per a les policies locals.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular proposa la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata l’important dèficit
acumulat durant els darrers 6 anys de més de 350 policies
locals, així com recullen les memòries de l'ISPIB de les
plantilles de la policia locals de Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar, en el termini màxim de tres mesos, una nova
modificació de la Llei 4/2013 on es resolgui d'una manera
eficient i àgil la problemàtica existent agreujada des de la
penúltima modificació de la Llei de coordinació de policies
locals on s’inverteix l’accés a l’EBAP per realitzar el curs
bàsic, fent que aquest es produeixi després que els ajuntaments
hagin convocat i executat els processos selectius per a nous
aspirants a policies locals. Aquesta decisió errònia ha estat una
de les principals causes perquè s'hagi disparat de forma
alarmant aquest important dèficit.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar la competència en els processos selectius
per a nous aspirants a realitzar el curs bàsic de Policia Local i
en un termini màxim de tres mesos sota acord amb la FELIB,
la Comissió de Coordinació de les Policies Locals,
l’Observatori de la Seguretat o agents de prestigi reconegut, a
aprovar tot el temari que s’ha d’utilitzar per a les oposicions i
que tingui una vigència de 5 anys perquè els interessats, en tot
moment i de forma transparent, disposin de les bases per les
quals s'han de regir. Aquesta vigència no implicarà que no
s’actualitzi en funció dels canvis normatius.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que s’exigeixi tenir el curs bàsic per exercir de Policia
Local o el curs de capacitació per ser nomenat funcionari en
comissió de serveis o interí i que només figurin a la Llei de
coordinació de Policies Locals la figura de Policia Local i els
seus comandaments.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que aquest borsí d’agents amb el curs bàsic serveixi
perquè els ajuntaments puguin nomenar els funcionaris en
pràctiques o, excepcionalment i tal com està regulat en la
normativa de funció pública, els funcionaris interins d’acord a
les sol·licituds i notes de curs.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que un cop l'aspirant hagi superat el curs de capacitació
tindrà l'obligació de romandre com a mínim 18 mesos en el
mateix ajuntament on hagi estat nomenat funcionari en
pràctiques per tal que almenys pugui garantir-se que la inversió
de diners públics que es destina a la seva formació específica,
uniformitat i esforç econòmic d'aquesta administració local no
es vegi afectada com passa actualment. En cas de renunciar
abans de la finalització dels 18 mesos no podria tornar formar
part del borsí de la CAIB i per tant el curs bàsic de policia local
quedaria sense vigència.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que per a les ocupacions d’oficial, subinspector,
inspector, major i comissari, se segueixi la mateixa regulació,
atès que també es coneixen les mancances de comandament.
Addicionalment, es podrà incrementar el nombre d’agents a
formar en cada ocupació en funció de les sol·licituds que
realitzin els ajuntaments abans de l'1 d’octubre de cada any.

Palma, a 10 de setembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
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 17 de setembre de 2021, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7408/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
fraccionament del pagament de les matrícules universitàries
i rebaixa de les taxes, davant la Comissió d'Educació,
Recerca i Cultura.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

La implementació del Pla Bolonya ha suposat una enorme
evolució i un canvi en el si de la universitat. El sistema
universitari espanyol ha hagut d'afrontar una transformació tant
des de la perspectiva de la docència com en la investigació.
Més de 10 anys després, la universitat es troba en un procés de
consolidació d'aquest canvi i d’adaptació a un nou context
econòmic i social que requereix que la universitat sigui més
propera i permeable a les noves demandes econòmiques,
laborals i d'investigació i innovació de la nostra comunitat
autònoma, del país i de l’esfera internacional.

La crisi econòmica de la darrera dècada, juntament amb la
reforma encapçalada pel ministre Wert, suposà la constitució
d’una vertadera barrera d’accés als estudis superiors per a les
famílies més humils. Milers d’estudiants es varen veure
expulsats de la Universitat per no poder fer front a les despeses
econòmiques que suposa. La CRUE xifra en gairebé 50.000
estudiants els que varen perdre la beca per l’establiment de
nous criteris acadèmics, malgrat complir amb els requisits de
renda.

Ara, el Govern d’Espanya ha iniciat el procés de reforma
universitària que acaba amb el model del ministre Wert.
Aquesta reforma permet rebaixar les taxes universitàries a
nivells de 2011 -després d’un acord global amb les comunitats
autònomes a la Conferència General de Política Universitària-,
i adaptar els preus dels màsters habilitants als dels graus.

Al curs 2018-2019, el Govern de les Illes Balears va dur a
terme una baixada generalitzada dels preus públics
universitaris. En particular, es va reduir el 10% del preu per
crèdit en primera matrícula dels graus i màsters, i el 15% en el
cas dels màsters habilitants o professionalitzadors.

L’actual Govern de l’Estat, en el marc del procés de
reforma universitària, està desenvolupant una modificació del
sistema de beques i ajudes a l’estudi, que recupera la beca com

un dret subjectiu vinculat a la renda familiar i no al rendiment
acadèmic (amb un augment del llindar de renda i l’augment de
les quanties fixes); una reforma del sistema de beques i ajudes
a l’estudi que, per al proper curs acadèmic, suposa una inversió
de més de 2.000 milions d’euros que beneficiaran 850.000
estudiants (390.000 universitaris), un 24,5% més que el curs
2017-2018. D’ençà que es va iniciar la reforma del sistema de
beques, el nombre de nous becaris universitaris i no
universitaris s’ha incrementat en 90.000.

Les beques han de tornar a ser el trampolí per a l’ascens
social, cultural i professional dels i les joves. Són la
materialització del dret subjectiu d’accés a l’educació i no un
premi o reconeixement al rendiment acadèmic. L’educació no
pot ser una carrera d’obstacles i carrerons sense sortida per als
fills i filles de les famílies més humils, menys encara després de
l’emergència social i laboral que ens deixa la crisi de la
COVID-19, que ha suposat una situació encara més delicada
per a moltes famílies.

Les greus conseqüències de la pandèmia han estat i són
imprevisibles. Milers de famílies amb estudiants universitaris
pateixen avui la incertesa sobre el seu futur més immediat;
algunes, fins i tot, amb la incertesa sobre les garanties de poder
continuar els seus estudis universitaris. Hem d’evitar novament
que milers d’estudiants es vegin obligats a deixar la universitat
per la impossibilitat d’assumir el cost econòmic que genera. La
crisi de la COVID-19 no pot suposar un perjudici econòmic per
als i les estudiants universitaris.

La baixada de taxes i l’impuls de la política de beques i
ajuts a l’estudi han d’anar encaminats a blindar tant l’accés com
el manteniment de l’estudiant a la Universitat, independentment
del seu origen socioeconòmic.

A més, la reducció dels preus públics ha de venir
acompanyada d’altres mesures que permetin afrontar el
pagament del cost de la matrícula de la manera més òptima
possible per a les famílies.

En aquest sentit, als darrers anys la Universitat de les Illes
Balears ha augmentat els terminis de pagament de la matrícula
de l’opció de fraccionament, passant de 2 a 3, i en el darrer any
fins a 4 pagaments fraccionats. Continuar augmentant les
possibilitats de fraccionament de les matrícules és una mesura
facilitadora a més d’una reivindicació reiterada en multitud
d’ocasions per part del col·lectiu estudiantil.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, en coordinació amb la Universitat de les Illes Balears,
a continuar reduint les taxes universitàries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Universitat de les
Illes Balears, en coordinació amb el Govern de les Illes
Balears, a augmentar els terminis de fraccionament del
pagament de les matrícules universitàries.

Palma, a 9 de setembre de 2021
Els diputats
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Ares Fernández i Lombardo
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 7421/21, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a Sistema
de dipòsit, devolució i retorn d'envasos d'un sol ús (SDDR),
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

El Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn d'envasos d'un
sol ús és un dels sistemes de gestió de residus existents a
Europa que pretén reduir al màxim el seu impacte ambiental;
un impacte ambiental que es reflecteix en la presència de milers
d'aquests envasos als carrers de les nostres ciutats, al medi rural
i al medi marí, originant una contaminació difusa molt difícil
d'eliminar una vegada produït el seu abandonament i anul·lada
la possibilitat de la seva gestió. Cal destacar, per la seva
permanència en el medi marí, una cosa que ens afecta
especialment a Balears: la creixent presència de plàstics i
microplàstics, com ens indica, per exemple, l'estudi de l'Institut
de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma
de Barcelona (ICTA-UAB), que adverteix que l'Ebre aboca
anualment 2.200 milions de microplàstics a la Mar
Mediterrània, que en una mesura important se sumen,
barrejant-se a les nostres costes a causa de la deriva marina, als
abocaments propis de les nostres illes.

La Llei 11/1997, d'envasos i de residus d'envasos (LERE),
resultat de la transposició de la Directiva 94/62/CE a la
legislació nacional, proposava dos models de gestió dels
envasos i residus d'envasos:
1. Sistema Col·lectiu de Responsabilitat Ampliada del

Productor (SCRAP), conegut també com Sistema Integrat
de Gestió (SIG).

2. Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR).

La Llei 10/1998, del 21 d'abril, de residus, en relació amb
l'establiment de sistemes de recollida selectiva per als
municipis de més de 5.000 habitants, configurava diferents
models de gestió a Espanya amb l’objectiu de separar els
residus d'envàs domèstics a les llars per materials i dipositar-se
en els contenidors habilitats per ells: verd per a vidre (verd),
groc per a envasos lleugers (plàstics, llaunes i bricks) i blau per
a paper i cartó.

Posteriorment, i a conseqüència de la transposició a la
normativa nacional de la Directiva 2008/98/CE, Directiva Marc
de Residus, neix la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats,
que determina l'obligació d'instaurar la recollida separada de
residus i aprofundeix sobre l'establiment d'un marc legal comú
per a l'aplicació de la responsabilitat ampliada del productor

(RAP). El compliment de les obligacions definides dins de la
RAP es podrà realitzar de manera individual o col·lectiva. A
Espanya, s'han generalitzat els Sistemes Col·lectius de
Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) administrats
per Ecoembes i Ecovidrio. Contràriament a l’SDDR,
d'important implantació als països del nord d'Europa, es
consideren de caràcter voluntari i no s'han vist impulsats,
existint només de manera puntual en alguns municipis i com a
proves pilot a altres administracions.

Tot i això, i conforme al marc referit, els sistemes de
dipòsit, devolució i retorn (SDDR) es contemplen a l'article 31,
punts 2, lletres c i d i punt 3 de l'esmentada Llei 22/2011. Pel
que fa a envasos i residus d'envasos s'estableix el nivell de
compliment dels objectius de reciclatge establerts per les
directives europees per envasos tenint en compte les
possibilitats reals de la seva implantació per part de les petites
i mitjanes empreses.

Al Pla Estatal Marc de Gestió de Residus (PEMAR)
2016-2022, al punt 7, Envasos i residus d'envasos, es recorda
l'Ordre del 27 d'abril de 1998 per la qual s'estableixen les
quantitats individualitzades a cobrar en concepte de dipòsit i el
símbol identificatiu dels envasos que es posin en el mercat a
través del sistema de dipòsit, devolució i retorn regulat a la Llei
11/1997, del 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos. Recorda
també que, amb l'aplicació d'aquesta llei, des de l'any 1997 la
gestió dels residus d'envasos al nostre país ha millorat
substancialment, si bé no s'han establert pràcticament en cap
cas sistemes de dipòsit, devolució i retorn per envasos
domèstics.

La Directiva Marc europea de residus 2018/851 que
modifica l'anterior Directiva 2008/98/CE ataca directament la
generació de residus, i no sols els seus impactes, i incorpora
expressament l'obligació de realitzar una transició cap a una
economia circular i pretén reduir singularment l'any 2030 els
residus generats respecte de 2010.

La Directiva Europea 2018/852 del Parlament Europeu i del
Consell, del 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la
Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d'envasos,
indica al seu article 5, Reutilització:

1. D'acord amb la jerarquia de residus establerta a l'article
4 de la Directiva 2008/98/CE, els estats membres adoptaran
mesures per fomentar l'augment de la proporció d'envasos
reutilitzables comercialitzats i dels sistemes de reutilització
d'envasos de manera respectuosa amb el medi ambient i de
conformitat amb el Tractat, sense comprometre la higiene
dels aliments ni la seguretat dels consumidors. Aquestes
mesures poden incloure, entre altres:

a) l'ús de sistemes de dipòsit i devolució;
b) la fixació d'objectius qualitatius o quantitatius;
c) l'ús d'incentius econòmics;
d) la fixació d'un percentatge mínim d'envasos

reutilitzables comercialitzats cada any per cada flux
d'envasos.

Al seu article 6 s'indica:

en l'apartat 1, s'afegeixen les lletres següents:
"f) com a tard el 31 de desembre de 2025, es reciclarà

un mínim del 65% en pes de tots els residus d'envasos;
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g) com a tard el 31 de desembre de 2025, s'aconseguiran
els següents objectius mínims en pes de reciclatge dels
materials específics que s'indiquen continguts en els residus
d'envasos:

i) el 50% de plàstic;
iv) el 50% d'alumini;
v) el 70% de vidre"

La Directiva (UE) 2019/904 del Parlament Europeu i del
Consell, del 5 de juny de 2019, relativa a la reducció de
l'impacte de determinats productes de plàstic al medi ambient,
determina objectius pel reciclatge d'ampolles de plàstic d'un sol
ús de fins a tres litres de capacitat per begudes.

Mitjançant la recollida per separat, s'ha de garantir que es
recuperen per reciclar:
• Abans de 2025 el 77% en pes dels productes de plàstic d'un

sol ús introduïts al mercat en un any determinat.
• Abans de 2029, el 90% en pes dels productes de plàstic

d'un sol ús introduïts al mercat en un any determinat.

Actualment està en tràmit al Congrés dels Diputats el
Projecte de Llei de Residus i Sòls Contaminants que dedica el
seu títol IV a la «Responsabilitat ampliada del productor del
producte», recollint la regulació establerta sobre aquest tema a
la Directiva (UE) 2018/851. Es divideix el títol en dos capítols,
el primer d'ells dedicat a les «Obligacions del productor.
Disposicions generals». La llei preveu que, mitjançant reial
decret, puguin establir-se una sèrie de mesures d'obligat
compliment per als productors, relatives, per exemple, al
disseny dels productes de manera que es redueixi el seu
impacte ambiental, a l'establiment de sistemes de dipòsit que
garanteixin la devolució de les quantitats dipositades i el retorn
del producte per a la seva reutilització o del residu per al seu
tractament, a responsabilitzar-se totalment o parcialment de la
gestió dels residus i a assumir la responsabilitat financera
d'aquestes activitats, entre altres.

Els objectius citats de la Directiva (UE) 2019/904 es
recullen en el Projecte de Llei de Residus citat al punt 1 de
l'article 59. Recollida separada d'ampolles de plàstic. La
mateixa directiva proposa, com a mecanismes per aconseguir
aquests resultats, establir sistemes de dipòsit i devolució o
establir objectius de recollida separada per als règims
pertinents de responsabilitat ampliada del productor. Aquesta
disposició està en la línia de les recomanacions que es feien des
d'Europa davant les evidències que alguns països estaven lluny
d'aconseguir els seus compromisos en matèria de gestió de
residus: reforçar els mecanismes de responsabilitat ampliada
del productor, considerant la recollida separada mitjançant
sistemes de dipòsit, devolució i retorn. En el punt 2 del citat
article 59 del projecte de llei s'indica en relació amb l'anterior:

2. A aquest efecte, a la normativa reglamentària de
desenvolupament relativa a envasos, es determinaran les
mesures necessàries per a la consecució d'aquests objectius,
incloses les condicions d'implantació de sistemes de dipòsit,
devolució i retorn i la fixació d'objectius en els règims de
responsabilitat ampliada del productor.

A Balears, la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls
contaminats de les Illes Balears al seu article 28, Sistemes de
responsabilitat ampliada del productor per a residus d'envàs, fa
referència a la implementació dels diferents sistemes de gestió
de residus d'envasos d'un sol ús en els següents punts:

4. Donada la potestat prevista per raons de protecció
ambiental addicional, que preveu l'article 30.46 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, si l'any 2020 no s'han
complert els objectius marcats per aquesta llei o per la
normativa estatal o europea més restrictiva, el Govern de
les Illes Balears podrà establir altres sistemes
complementaris de gestió de residus d'envasos, com el de
dipòsit, devolució i retorn.
5. El càlcul d'objectius es basarà en les dades facilitades
pels envasadors, tal com es preveu en l'apartat 5 de l'article
27 d'aquesta llei i a l'apartat 3 del present article. En
qualsevol cas, el Govern de les Illes Balears contrastarà les
dades proporcionades amb estudis propis de caracterització
o d'altres que es considerin adequats.
6. El Govern de les Illes Balears elaborarà els estudis
necessaris sobre la viabilitat i els aspectes que s'han de tenir
en compte per a l'establiment d'un sistema de dipòsit,
devolució i retorn de residus d'envasos.

L'establiment eventual d'aquest sistema ha de tenir en
compte, amb consideració especial, les externalitats i
implicacions tècniques i econòmiques sobre el conjunt dels
sistemes actuals de recollida de residus d'envasos ja implantats,
així com les circumstàncies i possibilitats reals de les petites i
mitjanes empreses.

Aquest sistema ha de justificar la seva viabilitat tècnica i
econòmica atès el conjunt d'impactes per als consumidors,
ambientals i per a la salut humana, i ha de garantir el
funcionament correcte del mercat interior, el transport, la
indústria local i la distribució, considerant el fet insular com a
peculiaritat diferencial de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

7. En tot cas, la posada en funcionament d'un sistema de
dipòsit, devolució i retorn d'envasos quedarà supeditada a
una prova pilot de durada mínima d'un any, en un entorn
controlat, amb una audiència prèvia als consells insulars.
8. En cas que es decidís la posada en funcionament d'aquest
sistema, els consells insulars l'hauran d'incorporar a la seva
planificació en matèria de residus no perillosos.

Una vegada exposada la diferent normativa existent en
l'àmbit europeu, estatal i autonòmic sembla clar que existeixen
dos sistemes de gestió de residus d'un sol ús però que només un
s'ha emprat de forma generalitzada. Però també sembla clar que
els objectius de reducció, reutilització i tractament d'envasos i
residus d'envasos no s'ha aconseguit fins al punt que la
Comissió Europea ha instat a Espanya el mes de juny passat a
incorporar plenament al dret nacional la nova normativa de la
UE sobre la prevenció dels residus d'envasos, en concret la
directiva 2018/852, sobre els envasos i els residus d'envasos
anteriorment citada.

Si hi ha dos sistemes de gestió, quin és el motiu pel qual un
s'estableix de manera hegemònica sobre l'altre, quan tots dos
podrien coexistir i ser fins i tot complementaris amb la
planificació adequada? Per què no s'avança en la
implementació de l’SDDR com a altres països europeus quan
es podria abaratir substancialment el cost de la gestió de residus
dels ens locals, atès que s'estalviaria en freqüències de recollida
i neteja de la via pública? Segons les dades disponibles sembla
que les reticències són del propi sector de l'envasament,
preocupat per haver d'assumir els costos de l’SDDR, una cosa
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també discutible, ja que l'actual sistema dels SIG té un major
repartiment d'aquests costos, mentre que a l’SDDR el cost
reposa teòricament sobre l'envasador.

Tal com s'indica des del PEMAR: En l'actualitat, en el cas
dels residus d'envasos domèstics, els envasadors no financen el
cost íntegre de la gestió, sinó només el sobrecost. Ha
d'avançar-se en l'anàlisi de la possible ampliació del cost de la
gestió dels residus d'envasos que s'ha de finançar, tant per als
recollits separadament com per als presents en la fracció
barrejada. Encara que també teòricament els gestors dels SIG
són empreses sense ànim de lucre, les entitats adherides al
sistema no ho són i tenen capacitat suficient de maniobra per
influir a les decisions que es prenguin en relació al tipus de
gestió al qual se sotmeten els residus d'envasos d'un sol ús.

Independentment de qui està darrere dels actuals gestors de
reciclatge d'envasos i vidre d'aquest estat i dels seus interessos,
el que és cert des d'un punt de vista merament tècnic és que
l'actual sistema de gestió no ens acosta als objectius europeus
anunciats en les directives citades.

Conscient d'això, el Govern balear va encarregar uns estudis
sobre aquest tema que sintetitzem a continuació.

Segons l'informe “Estudi sobre la Generació i Composició
dels Residus municipals a la comunitat Autònoma dels Illes
Balears”, publicat al gener de 2020 (treball de camp realitzat
entre l’abril de 2018 i el març de 2019), per encàrrec de la
Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, els envasos
suposen un percentatge del 7,88% sobre el total de residus
produïts pel que fa a la seva composició bruta. La distribució
per tipus de material dóna el següent resultat: 

Envasos metàl·lics: 1,24%; Envasos plàstics: 6,11%; Brick:
0,53%; Vidre: 8,56%.

Així mateix, segons l'informe “Anàlisi del sistema de gestió
dels residus municipals a les Illes Balears” també aportat per
aquesta mateixa Conselleria, tan sols el 25% dels envasos de
plàstic es reciclen, contràriament a les xifres defensades per
Ecoembes, el gestor autoritzat per al reciclatge d'aquests
residus, que eleva aquestes xifres fins al 65%.

Aquest darrer estudi, molt ben valorat per la seva
profunditat i pel seu caràcter inèdit a Espanya, assenyala que el
58% dels envasos lleugers generats a les Illes Balears durant
2018 es van enviar a incinerar, el 20% a abocador i el 22% a
plantes de reciclatge, mentre que al 2019 es van incinerar un
56%, es van dur a abocador un 19% i es van enviar a plantes de
reciclatge un 25%.

Aquestes dades, extrapolables amb poques diferències a la
major part d'Espanya, suposen una dura garrotada per una
societat com Ecoembes que aporta dades de recuperació i
reciclatge molt qüestionades per entitats ecologistes i socials i
que aixequen seriosos dubtes a la pròpia administració i que
mostren clarament, per tant, que cal revisar el model actual de
gestió per encaminar-nos a majors taxes de reutilització i
reciclatge. I això passa sens dubte per la implantació dels
Sistemes de Dipòsit, Devolució i Retorn.

Per tot això, creiem important que es posin en marxa totes
les mesures de la Llei de Residus de les Illes Balears, que
afavoreixin la màxima recuperació i reciclatge dels envasos

d'un sol ús i dels residus d'envasos, a través de la implantació
dels Sistemes de Dipòsit, Devolució i Retorn. En aquesta línia
ens sembla enormement important el fet que el Govern de les
Illes Balears hagi inclòs en els seus pressupostos 2021 una línia
de finançament per implementar l’SDDR a Formentera com a
prova pilot. Aplaudim aquesta iniciativa, però creiem que és
important també estendre aquesta iniciativa a totes les illes, de
comú acord amb els consells insulars i al màxim d’ajuntaments
possibles, així com implicant al sector del petit i mitjà comerç
i de la gran distribució i promovent programes de
conscienciació ciutadana que permetin assumir com a societat
la necessitat i el compromís de reduir la nostra petjada
ecològica al planeta. Creiem que la Llei de Residus de Balears
és una llei pionera a l'estat i la implantació d'un Sistema de
Dipòsit, Devolució i Retorn d'envasos pot ser-ho també, així
com en un futur la seva implementació amb un altre tipus de
residus.

D'aquesta manera, els grups parlamentaris sotasignants
presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Medi
Ambient del Govern balear que, fent ús de les seves
competències, obri el debat social per plantejar com a sistema
general per als envasos d'un sol ús el sistema de dipòsit,
devolució i retorn, en coexistència amb el Sistema Integral de
Gestió.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Medi
Ambient del Govern balear que, en relació amb el punt 4 de
l'article 28 de la Llei de residus de les Illes Balears iniciï els
estudis de viabilitat per establir altres sistemes complementaris
de gestió de residus d'envasos, com el de dipòsit, devolució i
retorn en el conjunt de les illes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Medi
Ambient del Govern balear que traslladi aquest debat als
consells insulars i als ajuntaments per cercar el major consens
possible en l'adopció de decisions respecte de la gestió
d'envasos i residus d'envasos.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Medi
Ambient del Govern balear perquè implementi mesures que
garanteixin que les empreses que posen en el mercat els seus
productes i que tinguin responsabilitat ampliada del productor,
assumeixin de manera efectiva el cent per cent del cost de la
seva gestió i que aquest no es traslladi als municipis i les
persones contribuents.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
donar suport a la xarxa de coalició estatal a favor d'un model
ecoeficient de gestió d'envasos i de residus d'envasos amb els
ens locals, associacions municipals, sectors empresarials i
entitats diverses, per crear les condicions per formular la
demanda al Govern central i al Congrés en aquest moment tan
específic de tramitació de la Llei estatal de residus i sòls
contaminants.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
dotar la Conselleria de Medi Ambient i Territori de recursos
suficients per poder desenvolupar les tasques anteriorment
esmentades.
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Palma, 7 de setembre de 2021
Els diputats
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Joan Ferrer i Ripoll
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Pilar Costa i Serra
Josep Ferrà i Terrassa

C)
RGE núm. 7438/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a lluita contra
l'augment dels trastorns de la conducta alimentària entre
els joves i els adolescents, davant la Comissió de Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

La pandèmia està provocant conseqüències negatives tant
físiques com psicològiques en matèria de salut.

Les mesures restrictives establertes des de març de 2020 per
controlar l’expansió de la COVID-19 han limitat la vida
econòmica i social de tota la societat, canviat els hàbits
rutinaris de la població i afectat més greument els més
vulnerables.

En el cas dels joves i adolescents els pediatres han detectat
un augment significatiu de trastorns de salut mental des de la
tardor de 2020. Segons dades de l’Associació Espanyola de
Pediatria, han augmentat un 50% les urgències pediàtriques
relacionades amb salut mental i s’han duplicat els trastorns de
la conducta alimentària (TCA), especialment els restrictius
(anorèxia) i incrementat la gravetat dels casos. A més, han
augmentat de forma generalitzada les consultes per ansietat, els
símptomes obsessiu compulsius, les autolesions i la depressió.
Les causes, en el context de la pandèmia, van des de la
incertesa, l'excés de notícies, el distanciament social i familiar,
l'absència de rutines, l'abús de pantalles, els ritmes irregulars de
la son i un patró d'alimentació menys saludable.

Els trastorns de la conducta alimentària (TCA) es
defineixen com aquelles alteracions relacionades amb la ingesta
d'aliments o amb les conductes associades que romanen en el
temps i comporten una deterioració significativa de la salut
física i psicosocial.

Existeix un percentatge molt important de població en risc
que se situa entorn a un 8% de les dones adolescents. Aquesta
malaltia pot arribar a ser greu, atès que la mortalitat en aquests
pacients se situa entre el 8 al 10%, i aquesta taxa de mortalitat
s'eleva al 18% en pacients de més de 30 anys d'evolució de la
malaltia. Els TCA són la tercera malaltia crònica en adolescents
i la primera causa de mortalitat en salut mental, i el suïcidi la
segona.

El perfil de les adolescents que estan sofrint aquests
trastorns és fonamentalment femení -10 noies per cada noi- i la
seva gravetat ha augmentat amb la pandèmia. Si abans de la
COVID-19, l'augment de la pèrdua de pes podia suposar un

15-20% del seu pes corporal, ara arriba al 30-35%. Tot això
suposa que els quadres clínics siguin molt més greus. La meitat
són recaigudes i comencen per ansietat o fins i tot a vegades
com un repte compartit entre dues amigues.

Segons un estudi recent del Ministeri de Sanitat i Consum
sobre "conductes dels escolars relacionades amb la salut," entre
una població d'11 a 17 anys, el 16% dels nostres adolescents
mai no berena el matí i és freqüent que alguns d'ells se saltin
alguns menjars o sopars al llarg de la setmana. D'altra banda,
només el 46% considera que el seu cos té la talla adequada. El
27% dels nois es veuen grossos o una mica grossos, enfront del
43% de les noies que es veuen d'aquesta manera. En aquesta
mateixa enquesta el 15% de les noies i el 8% dels nois van
declarar que estan a dieta o intentant perdre pes. Els estudis
publicats fins avui al nostre país indiquen la gravetat de les
xifres dels TCA, que constitueixen en la població adolescent
femenina, encara que no sols en aquesta, un problema de salut
creixent.

Davant aquesta situació es fa imprescindible implementar
mesures preventives i d’atenció al jovent en relació amb els
trastorns de la conducta alimentària.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les
Illes Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar campanyes informatives, de
sensibilització i de prevenció de trastorns de la conducta
alimentària entre els joves i adolescents.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar programes de prevenció, detecció i
intervenció de trastorns de la conducta alimentària i a dissenyar
un protocol d’actuació.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar els hospitals de les Illes d'unitats per al
trastorn de la conducta alimentària amb els especialistes
necessaris: psiquiatres, psicòlegs i nutricionistes.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar les plantilles, en els centres d’Atenció
Primària, de nutricionistes, psiquiatres i psicòlegs clínics
especialitzats en trastorns de la conducta alimentària per donar
un servei de qualitat als ciutadans de les Illes Balears davant
aquesta patologia.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar i coordinar sinergies entre els
professionals, representants i autoritats competents dels sectors
sanitaris, publicitari, tèxtil, tercer sector, comunitat educativa
i associacions implicades per tal d’arribar a acords que
permetin lluitar contra aquesta malaltia.

Palma, 8 de setembre de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu
Josep Melià i Ques
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació de preguntes amb sol·licitud de resposta oral

davant la Comissió de Medi Ambient i Territori per a les
preguntes amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm.
15023/20, 4689/21 i 4690/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7242/21, presentat pel diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb l'article 177.4
del Reglament de la cambra, acorda que les preguntes
esmentades, relatives a processos judicials que s’han obert per
part del Govern per recuperar els habitatges públics de l’IBAVI
ocupats il·legalment al Camp Redó els anys 2019 i 2020; a
revisió a la baixa de les tarifes de transport públic TIB; i a
agressions a empleats del transport públic, s'incloguin a l'ordre
del dia de la sessió següent de la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial, on rebran el tractament de les preguntes
amb sol·licitud de resposta oral davant comissió.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Sol·licitud de creació d'una Comissió no permanent

d'investigació sobre l'aplicació de l'estratègia de vacunació
contra la COVID-19 a la comunitat autònoma de les Illes
Balears (RGE núm. 7331/21). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit esmentat,
presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i, conformement
amb l'establert a l'article 58 del Reglament de la cambra, acorda
d'incloure aquest tema en l'ordre del dia d'una propera sessió
plenària.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm.

5997/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7508/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i accepta
la retirada de la sol·licitud de compareixença urgent esmentada,
de la consellera de Salut i Consum sobre la situació de
macrobrot COVID-19 que afecta un gran nombre d'estudiants
provinents de la península.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Retirada dels punts 1 a 5 i 7 de la Proposició no de llei

RGE núm. 49/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7526/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i accepta
la retirada dels punts 1 a 5 i 7 de la proposició no de llei
esmentada, relativa a mesures urgents per millorar l'estratègia
de vacunació en la seva eficàcia i actuacions de contingència
necessàries davant la tercera onada de la COVID-19.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm.

5825/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7572/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la
retirada de la sol·licitud de compareixença urgent esmentada de
la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, sobre els
informes tramesos per l'Advocacia de la comunitat autònoma
al Tribunal Suprem en relació amb la resolució que deixa sense
efecte diverses mesures restrictives imposades en aquesta
comunitat autònoma.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Nova ampliació del termini de presentació d'esmenes al

Projecte de llei RGE núm. 5834/21, d'educació de les Illes
Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7625/21, presentat per tots els grups parlamentaris de la
cambra, i, conformement amb l'article 104.2 del Reglament de
la cambra, acorda estendre, per motius excepcionals, el termini
de presentació d'esmenes al projecte esmentat fins al proper dia
1 d'octubre, a les 14.00 hores.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-069.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-069.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-108.pdf#page=35
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-108.pdf#page=35
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-083.pdf#page=195
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-107.pdf#page=76
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-107.pdf#page=76
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-107.pdf#page=12
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Designació de nou portaveu suplent del Grup

Parlamentari Mixt.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7427/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i resta
assabentada que el portaveu suplent d'aquest grup serà el
diputat Antonio Jesús Sanz i Igual.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Canvis en la composició de diverses comissions per part

del Grup Parlamentari Mixt.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7424/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i resta
assabentada que els diputats que formaran part de les
comissions que s'enumeren a continuació seran els següents:

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
Josep Castells i Baró

Comissió d'Hisenda i Pressuposts
Josep Castells i Baró

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
Antonio Jesús Sanz i Igual

Comissió de Turisme i Treball
Patrícia Font i Marbán

Comissió d'Economia
Antonio Jesús Sanz i Igual

Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
Patrícia Font i Marbán

Comissió d'Educació, Recerca i Cultura
Patrícia Font i Marbán

Comissió de Salut
Antonio Jesús Sanz i Igual

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Canvis en la composició de diverses comissions per part

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7506/21, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, i resta assabentada que els diputats que formaran part
de les comissions que s'enumeren a continuació seran els
següents:

Comissió d'Hisenda i Pressuposts
Idoia Ribas i Marino

Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Canvis en la composició de diverses comissions per part

del Grup Parlamentari Ciudadanos.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7580/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i resta
assabentada que els diputats que formaran part de les
comissions que s'enumeren a continuació seran els següents:

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
Jesús Méndez i Baiges

Comissió de Reglament
Patricia Guasp i Barrero

Comissió de l'Estatut dels Diputats i les Diputades
Patricia Guasp i Barrero

Comissió de Participació Ciutadana
Jesús Méndez i Baiges

Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació
i gestió de Recursos Hídrics

Jesús Méndez i Baiges

Comissió General de Consells Insulars de composició
paritària Parlament-Consells Insulars

Marc Pérez-Ribas i Guerrero

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

E)
Renúncia a la condició de diputada de la Sra. Maria

Antònia García i Sastre.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de setembre de 2021, es dóna per assabentada del contingut
de l'escrit RGE núm. 7591/21, presentat per la diputada Sra.
Maria Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual presenta la seva renúncia a la condició de
diputada, conformement amb l'establert a l'article 10.4 del
Reglament de la cambra.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda

de les persones físiques i de patrimoni, si escau, de l'any
2020 dels diputats Marc Pérez-Ribas i Guerrero, Josep
Ferrà i Terrassa, Alejandro López i Soria, Jesús Méndez i
Baiges, Josep Castells i Baró,. Jorge Campos i Asensi i
Sergio Rodríguez i Farré, i de les diputades Maria
Esperança Sans i Regis, Antònia Martín i Perdiz, Patricia
Guasp i Barrero i Idoia Ribas i Marino.

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 dels diputats i
les diputades següents:

Marc Pérez-Ribas i Guerrero
Josep Ferrà i Terrassa
Alejandro López i Soria
Jesús Méndez i Baiges
Josep Castells i Baró
Jorge Campos i Asensi
Sergio Rodríguez i Farré
Maria Esperança Sans i Regis
Antònia Martín i Perdiz
Patricia Guasp i Barrero
Idoia Ribas i Marino

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
Tercer Pla de contingència del Parlament de les Illes

Balears davant la situació ocasionada per la COVID-19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de setembre de 2021, aprova el tercer pla de contingència
del Parlament de les Illes Balears davant la situació ocasionada
per la COVID-19, amb el contingut següent:

TERCER PLA DE CONTINGÈNCIA DEL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS DAVANT LA

SITUACIÓ OCASIONADA PER LA COVID-19 

Aquest tercer Pla de contingència té per objecte actualitzar
l’anterior Pla de contingència a la situació sanitària i les
mesures adoptades al llarg de la pandèmia de la Covid-19 en el
si del Parlament a partir del període de sessions que s’enceta el
9 de setembre de 2021. 

El Pla de contingència conté aspectes de caràcter
administratiu i/o procedimental i d’altres de caràcter pràctic
respecte de l’adequació de l’activitat de la cambra a les
exigències sanitàries dictades per les autoritats competents. Es
manté l’estructura administrativa sobre l’òrgan que es creà en
el primer Pla de contingència, això és, la Comissió de
coordinació i seguiment, i la delegació en el president de les
competències d’aquesta en casos urgents; així com les normes
de caràcter preventiu per als treballadors i per als diputats i les
diputades i les mesures davant símptomes o davant una prova
positiva en COVID-19. En segon lloc, es van adaptant les
mesures sobre l’accés a l’edifici i a les sales institucionals del
Parlament, així com el servei de dispensació de begudes, a les
mesures adoptades sanitàries i de prevenció vigents a les Illes
Balears.

1. Vigència 

Les mesures que es presenten en aquest Pla de contingència
i les que estableixin el Comitè de Seguretat i Salut del
Parlament i la Comissió de Coordinació i Seguiment, aprovades
per la Mesa, tindran caràcter transitori i la seva vigència estarà
supeditada a la duració d’aquesta contingència de salut pública. 

2. Comissió de Coordinació i Seguiment 

S’estableix una Comissió de Coordinació i Seguiment que
estarà integrada pels següents membres: 

• President del Parlament de les Illes Balears 
• Oficiala Major 
• Presidenta del Comitè de Seguretat i Salut 
• Cap del Gabinet de Presidència 
• Cap de Recursos Humans

 
Aquesta comissió comptarà amb la col·laboració del Servei

Balear de Prevenció.

Per altra banda, la comissió es reunirà de forma presencial
amb la finalitat de monitoritzar, proposar o acordar les mesures
de caràcter sanitari i de funcionament intern que s’hagin de
aplicar segons les autoritats competents, en retrà compte a la
Mesa del Parlament que serà l’encarregada d’aprovar-les, i

http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-484-2020.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-453-2020.PDF%20
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-490-2020.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-481-2020.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-418-2020.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-493-2020.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-495-2020.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-501-2020.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-491-2020.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-482-2020.PDF
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/IRPF-494-2020.PDF
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n’informarà al Comitè de Seguretat i Salut del Parlament, que
serà l’òrgan encarregat d’informar la Junta de Personal. 

3. Mesures de caràcter preventiu per als treballadors i les
treballadores i per als diputats i les diputades del
Parlament 

En les relacions entre el personal de l’administració
parlamentària en els llocs de treball se seguiran les indicacions
de la Conselleria de Salut i Consum destinades a la població
general que figuren a continuació: 

a) L'ús de mascareta és obligatori a tots els centres de
treball de la institució parlamentària, excepte en els espais
oberts en els quals s'ha de garantir la distància interpersonal
d'1,5 metres entre el personal funcionari i eventual i els diputats
i les diputades, o en els espais tancats on, a més de garantir la
distància interpersonal d'1,5 metres entre les persones
esmentades, s'han establert també sistemes de separació física
que en garanteixen la seguretat. En qualsevol cas, és obligatori
utilitzar la mascareta quan se circula pels espais comuns.

b) Rentar-se les mans amb freqüència amb aigua i sabó en
els següents casos: 

• Sempre que les mans estiguin brutes.
• Després de tossir, esternudar o mocar-se el nas. 
• Després d’anar al bany o excusat. 
• Abans de menjar o manipular aliments. 

c) Tapar-se la boca amb l’avantbraç o amb el mocador en
tossir o esternudar. 

d) Utilitza mocadors d’un sol ús i tirar-los a la paperera
després del seu ús.

e) Evitar en la mesura que sigui possible les salutacions
(estrènyer les mans, besades, abraçades). En els serveis on
existeixi atenció al públic (les entrades d’ambdós edificis),
s’estableixen, a més de les recomanacions anteriors, les que es
recullen a continuació: 

• Col·locar cartells informatius a les zones destinades a
l’atenció al públic on es recullin els consells preventius. 
• Dotar les zones d’atenció al públic de capses de
mocadors rebutjables perquè es puguin utilitzar en cas de
tossir o esternudar.
• Col·locar a les zones d’atenció al públic papereres
recobertes amb bosses de fems per poder tirin els mocadors
després del seu ús. 
• Instar totes les persones encarregades de reposar el
paper i el sabó dels banys que estigui especialment atentes
a la seva reposició perquè no hi falti, amb la finalitat que el
personal pugui rentar-se les mans freqüentment. 
• En aquells serveis d’atenció al públic on els banys
estiguin allunyats de la zona esmentada o on es tingui
especial dificultat en aixecar-se del lloc, pot ser
recomanable la utilització de gels desinfectants de mans,
llevat que s’entén que és preferible rentar-se adequadament
les mans. 
• En finalitzar la jornada netejar i desinfectar a fons les
zones d’atenció al públic. 

f) A més de l’acompliment de les mesures generals previstes
a les lletres anteriors d'aquest punt, durant les sessions a la Sala
de Plens que tenguin una durada de matí i capvespre, es farà un

recés que permeti la neteja de l’espai. En aquells casos en què,
en atenció als distints ordres del dia, es produeixi la substitució
d’un diputat en el mateix escó, prèvia comunicació a
Majordomia, se'n procedirà a la neteja i, si escau, es farà un
recés a la sessió.

La resta de sales s’obriran i airejaran de forma periòdica i
es farà la neteja i la desinfecció del lloc, una vegada finalitzada
la reunió.

4. Mesures previstes davant símptomes o una prova
positiva en COVID-19 

Els signes i símptomes d’infecció amb el nou coronavirus
poden aparèixer entre el 2n i el 14è dia després de l’exposició
i poden incloure, entre d’altres: 

• Febre 
• Tossina 
• Mal de gola 
• Manca d’aire o dificultat per respirar 

Forma d’actuació 

1. Si algun treballador o treballadora o algun diputat o diputada
presenta  simptomatologia compatible amb la COVID-19
(febre, tos, mal de gola, manca d’aire o dificultat per respirar,
entre d’altres) ha de quedar-se a casa i cridar per telèfon a
INFOCOVID 900100971 i al previst per a la cita prèvia
971437079 per tal de seguir el protocol de diagnòstic i
tractament previst. 

2. A més, el treballador o la treballadora avisarà al departament
de Recursos Humans del Parlament de les Illes Balears que
contactarà amb el Servei de Balear de Prevenció que
s’encarregarà de fer el seguiment de l’entorn laboral del
treballador o  la treballadora o el diputat o diputada, ja que
l’esmentat Servei disposa de personal sanitari que garanteix el
seguiment correcte de l’entorn laboral del personal treballador
o diputat o diputada, així com la percepció de la
simptomatologia compatible amb la COVID-19, i té la
capacitat de tramitar la baixa laboral, si escau.

3. En cas que un treballador o una treballadora o un diputat o
una diputada presenti un positiu en COVID-19, el Servei
Balear de Prevenció informarà al Servei d’Epidemiologia de la
Direcció General de Salut Pública i Participació, segons el que
indica el document de l’Estratègia de diagnòstic, vigilància i
control en la fase de transició de la pandèmia de COVID-19. 

4. Cal garantir que es netegen adequadament les instal·lacions
i les zones d'ús comú del personal en cas de brot.

5. El Parlament estudiarà les recomanacions que es puguin fer
per part de la Direcció General de Salut Publica i Participació,
així com la documentació necessària sobre la desinfecció, la
neteja, la certificació i el seu grau de compliment i adoptarà les
mesures que estimi pertinents per part de l’òrgan competent, de
manera que garanteixi la realització de la funció pròpia del
Parlament.
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5. Delegació en el president del Parlament de les Illes
Balears 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears delega en el
president de la cambra l’exercici de les competències que
siguin necessàries per a la resolució dels assumptes urgents
durant la situació excepcional derivada de la crisi sanitària
provocada per la COVID-19. L’esmentada delegació s’exercirà
prèvia consulta als membres de la Mesa de la cambra i se'n
retrà compte a la propera sessió de la Mesa que es convoqui.

6. Accés

1. Amb caràcter general es podrà accedir als dos edificis del
Parlament, llevat dels casos excepcionals que, per motiu de
l’aforament segons la normativa sanitària, s’hagi de limitar el
nombre de persones.

2. Amb caràcter específic:

a. Estan oberts al públic la sala de lectura de la Biblioteca
i el hall amb la necessitat de mantenir la distància interpersonal
d’1,5 metres, i les mesures sanitàries i de seguretat que
s’estableixin. 

b. Roman obert el servei de dispensació de begudes
d’acord amb les mesures sanitàries i de seguretat que
s’estableixin d’acord amb la normativa vigent.

7. Mesures sobre les activitats i les visites guiades a la seu
parlamentària 

S’autoritza l’accés del públic a les sessions plenàries amb
les mesures sanitàries i de seguretat que s’estableixin. Així
mateix, s’autoritzarà l’accés al públic a la Sala Verda segons
les normes sanitàries i de seguretat que s’estableixin.

S’autoritza la realització de visites guiades, prèvia
sol·licitud per escrit, amb les mesures sanitàries i de seguretat
que s’estableixin.

Qualsevol acte institucional que es vulgui dur a terme al
Parlament seguirà les normes d’ús de les sales amb les
condicions i les limitacions d’aforament que estableixin les
autoritats sanitàries.

Disposició derogatòria

Queda derogat el segon Pla de contingència (revisat dia 14
de desembre de 2020) del Parlament de les Illes Balears davant
la situació actual ocasionada per la COVID-19 i les seves
modificacions posteriors.

Disposició final

Aquest Pla de contingència entra en vigor dia 17 setembre
de l’any 2021.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

H)
Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears

relatiu a l'accés dels mitjans de comunicació al Parlament
de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de setembre de 2021, aprova l'acord següent:

Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
relatiu a l'accés dels mitjans de comunicació al Parlament

de les Illes Balears

L’accés dels professionals dels mitjans de comunicació es
realitzarà en els supòsits que es presenten en aquest acord:

1. Els professionals s’identificaran a l’entrada del Parlament de
les Illes Balears el dia que estigui prevista la roda de premsa,
la sessió plenària o la sessió de la comissió parlamentària.

2. L’accés a les rodes de premsa es realitzarà en les següents
condicions:

2.1. Les rodes de premsa dels grups parlamentaris es
realitzaran els dilluns a la Sala d’Actes. Les rodes de
premsa dels grups parlamentaris dels dimarts fora del
període ordinari de sessions, els dijous o els divendres es
realitzaran a la Sala d’Actes o a la Sala de Passes Perdudes,
segons els mitjans i la disponibilitat de les sales. En acabar
la Junta de Portaveus, les rodes de premsa es faran a la Sala
de Passes Perdudes. Les rodes de premsa dels dimarts fora
del període ordinari de sessions, dels dijous i dels divendres
s’hauran de comunicar al Servei de Comunicació i
Divulgació Institucional amb 24 hores d’antelació. Cada
grup parlamentari podrà estar acompanyants de dos
responsables de Comunicació del grup. Es permetrà la
realització de rodes de premsa de forma conjunta per més
d’un grup parlamentari sempre que es respectin les mesures
de seguretat i sanitàries establertes.

2.2. L’accés presencial dels professionals dels mitjans de
comunicació es realitzarà respectant les mesures per
garantir la seguretat sanitària. El Servei de Comunicació i
Divulgació Institucional enregistrarà les rodes de premsa,
que es retransmetran en directe a través de la plataforma
Youtube, sempre que sigui possible.

2.3. La convocatòria de la roda de premsa, així com la
gestió d’aquesta (torns de paraula, formulació de preguntes
per via telemàtica, etc.) seran a càrrec dels grups
parlamentaris.

3. L’accés a les sessions plenàries es realitzarà en les següents
condicions:

3.1. Durant el transcurs de les sessions plenàries, per
realitzar fotografies o obtenir recursos audiovisuals, tres
professionals podran accedir simultàniament a la Sala de
Plens durant un temps màxim de cinc minuts i de forma
rotatòria. Es permetran, a més, l’entrada de vuit redactors
de forma simultània, segons l’ordre d’arribada i, si n’hi ha
més, s’establiran torns rotatoris.
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3.2. La resta de professionals dels mitjans de comunicació
romandran a la Sala d’Actes i a la Sala Groga, des d’on
podran seguir la sessió plenària. A la Sala d’Actes els grups
parlamentaris realitzaran declaracions en els mateixos
supòsits prevists per a la realització de les rodes de premsa,
que seran enregistrades durant un temps determinat.

3.3. S’autoritza l’ús de la Sala de Passes Perdudes als
mitjans audiovisuals per poder emetre cròniques de les
sessions plenàries, sempre que es respectin les mesures de
seguretat i sanitàries establertes, que el Servei de
Comunicació i Divulgació Institucional s’encarregarà
d’ordenar.

4. L’accés a les comissions parlamentàries a la Sala Verda dels
fotògrafs i càmeres es realitzarà en les mateixes condicions que
es preveuen al punt 3 d’aquest acord, mentre que els redactors
romandran a la Sala Groga.

5. Aquest acord es comunicarà als grups parlamentaris i també
al Servei de Comunicació i Divulgació Institucional de la
cambra.
6. Es deixa sense efecte l’acord de la Mesa de dia 9 de juny de
2021 en relació amb l'accés dels mitjans de comunicació al
Parlament de les Illes Balears.

7. Aquest acord es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

I)
Acord de la Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament

de les Illes Balears sobre la represa de l'activitat
parlamentària.

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessions de dia 17 de setembre de 2021, aproven
l'acord següent:

ACORD SOBRE LA REPRESA DE L’ACTIVITAT
PARLAMENTÀRIA 

Segons la situació sanitària actual i les mesures sanitàries i
de prevenció de contagis de la COVID-19, es considera
pertinent adequar-hi l’activitat parlamentària en el sentit de
garantir una presencialitat dels plens i també de les comissions
amb les garanties i les prevencions pròpies del moment i
projectar-ho envers al període de sessions que s’ha iniciat el dia
9 de setembre de 2021.

Primer. Els diputats i les diputades podran ocupar el seu escó
a la Sala de Plens. Es recomana que cada grup parlamentari
prevegi ocupar els escons de forma rotatòria quan hi hagi un
debat de llarga durada per evitar així la concentració simultània
de tots els membres.

Segon. A la Sala de Plens, les intervencions dels diputats i les
diputades i dels membres del Govern que es facin des de l’escó

hauran de fer-se amb mascareta, mentre que des del faristol es
podrà optar per dur-la posada o no. A la Sala Verda les
intervencions dels oradors i les oradores es faran sempre amb
mascareta.

Tercer. Quan sigui necessari, la Presidència suspendrà la
sessió per airejar la sala de Plens o la Sala Verda.

Quart. Aquest acord entra en vigor el 17 de setembre de 2021.

Cinquè. Queda sense efecte l’acord de la Mesa i la Junta de
Portaveus de 23 de setembre de 2020 d’ampliar les mesures de
prevenció per tal de reduir el risc de contagis de COVID-19
durant el transcurs de les sessions plenàries.

Palma, a 17 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

J)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament

del Sr. Joan Albert Pons i Bagur com a personal eventual
adscrit funcionalment al servei del Grup Parlamentari
Mixt.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada el 8 de setembre de 2021, ha adoptat els acords
següents:

Primer. S’acorda la creació d’una nova plaça per al Grup
Parlamentari Mixt de la modalitat C pel temps estrictament
necessari que duri la baixa per maternitat, la qual cosa suposa
la modificació de la Resolució de retribucions, indemnitzacions
i assignacions institucionals per a l’any 2021.

Segon. S’acorda autoritzar la despesa i el pagament de la
quantitat de 808,26 €/mes a ingressar a la Tresoreria General de
la Seguretat Social per satisfer el cost de la plaça ocupada per
la Sra. Marina Caubet i Pujol pel temps que duri la baixa per
maternitat.

Com a conseqüència dels acords abans indicats, el Sr. Josep
Castells i Baró, portaveu del Grup Parlamentari Mixt, sol·licita
el nomenament del Sr. Joan Albert Pons i Bagur, amb DNI
núm. ****1732K, com a personal eventual adscrit
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Mixt en la
modalitat C amb unes retribucions anuals corresponents a
31.186,96€, amb efectes econòmics i administratius de dia 16
de setembre de 2021, amb una jornada a temps complet,
mitjançant l’escrit RGE núm. 7524/2021, de 14 de setembre de
2021.

El Sr. Josep Castells i Baró declara que el Sr. Joan Albert
Pons i Bagur realitzarà funcions de personal eventual i la seva
retribució s’adequa a la dedicació, responsabilitat i feina que ha
de desenvolupar a temps complet al Parlament de les Illes
Balears, tot d’acord amb la normativa de la Seguretat Social
que regula la matèria.

El Sr. Joan Albert Pons i Bagur ocuparà la plaça de
personal eventual en substitució de la Sra. Marina Caubet i
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Pujol de baixa per maternitat i pel temps estrictament necessari
que duri l’esmentada baixa.
 

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Per aquest motiu, dict la següent

Resolució

1. El nomenament del Sr. Joan Albert Pons i Bagur, amb DNI
núm. ****1732K, com a personal eventual adscrit
funcionalment al Grup Parlamentari Mixt, amb efectes
econòmics i administratius des del dia 16 de setembre de 2021
i amb unes retribucions corresponents a 31.186,96€ anuals, que
es corresponen a la modalitat C.

2. El Sr. Joan Albert Pons i Bagur ocuparà la plaça en
substitució de la Sra. Marina Caubet i Pujol de baixa per
maternitat i pel temps estrictament necessari que duri
l’esmentada baixa.

3. S’ordena la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:

a. Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.

b. El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hagi resolució expressa.

c. No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

Palma, 15 de setembre de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 118, de 13 de
setembre de 2021.

-  Pàg. 6554. Informacions, apartat D) Resolució de Presidència
en relació amb el cessament del Sr. Lázaro Eugenio Domínguez
Delgado com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Ciudadanos del Parlament de les Illes Balears.

On diu: DNI núm.******29Z
Hi ha de dir: DNI núm. ******73T

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-118.pdf#page=10
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	RGE núm. 7281/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons (aules modulars) als centres educatius de Menorca a data 15 de setembre de 2017.
	RGE núm. 7282/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons (aules modulars) als centres educatius d'Eivissa a data 15 de setembre de 2018.
	RGE núm. 7283/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons (aules modulars) als centres educatius de Formentera a data 15 de setembre de 2018.
	RGE núm. 7284/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons (aules modulars) als centres educatius de Mallorca a data 15 de setembre de 2018.
	RGE núm. 7285/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons (aules modulars) als centres educatius de Menorca a data 15 de setembre de 2018.
	RGE núm. 7286/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons (aules modulars) als centres educatius d'Eivissa a data 15 de setembre de 2019.
	RGE núm. 7287/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons (aules modulars) als centres educatius de Formentera a data 15 de setembre de 2019.
	RGE núm. 7288/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons (aules modulars) als centres educatius de Mallorca a data 15 de setembre de 2019.
	RGE núm. 7289/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons (aules modulars) als centres educatius de Menorca a data 15 de setembre de 2019.
	RGE núm. 7290/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons (aules modulars) als centres educatius d'Eivissa a data 15 de setembre de 2020.
	RGE núm. 7291/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons (aules modulars) als centres educatius de Formentera a data 15 de setembre de 2020.
	RGE núm. 7292/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons (aules modulars) als centres educatius de Mallorca a data 15 de setembre de 2020.
	RGE núm. 7293/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barracons (aules modulars) als centres educatius de Menorca a data 15 de setembre de 2020.
	RGE núm. 7294/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal especialista i/o de suport (ex tutor) als centres educatius d'Eivissa.
	RGE núm. 7295/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal especialista i/o de suport (ex tutor) als centres educatius de Formentera.
	RGE núm. 7296/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal especialista i/o de suport (ex tutor) als centres educatius de Mallorca.
	RGE núm. 7297/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal especialista i/o de suport (ex tutor) als centres educatius de Menorca.
	RGE núm. 7298/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal no docent en total a cadascun dels centres educatius d'Eivissa a data 15 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7299/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal no docent en total a cadascun dels centres educatius de Formentera a data 15 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7300/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal no docent en total a cadascun dels centres educatius de Mallorca a data 15 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7301/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal no docent en total a cadascun dels centres educatius de Menorca a data 15 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7302/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes en total a cada centre educatiu d'Eivissa a data 15 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7303/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes en total a cada centre educatiu de Formentera a data 15 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7304/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes en total a cada centre educatiu de Mallorca a data 15 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7305/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes en total a cada centre educatiu de Menorca a data 15 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7306/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a docents en total a cada centre educatiu d'Eivissa a data 15 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7307/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a docents en total a cada centre educatiu de Formentera a data 15 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7308/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a docents en total a cada centre educatiu de Mallorca a data 15 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7309/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a docents en total a cada centre educatiu de Menorca a data 15 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7310/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues produïdes l'any 2021 del centre (CIMI) Es Pinaret fins a dia 7 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7311/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues produïdes l'any 2021 del centre (CIMI) Es Mussol fins a dia 7 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7312/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues produïdes l'any 2021 del centre (CIMI) Es Fusteret fins a dia 7 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7313/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no- retorns l'any 2021 del centre (CIMI) Es Pinaret fins a dia 7 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7314/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no- retorns l'any 2021 del centre (CIMI) Es Mussol fins a dia 7 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7315/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no- retorns l'any 2021 del centre (CIMI) Es Fusteret fins a dia 7 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7316/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions l'any 2021 del centre (CIMI) Es Pinaret fins a dia 7 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7317/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions l'any 2021 del centre (CIMI) Es Mussol fins a dia 7 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7318/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions l'any 2021 del centre (CIMI) Es Fusteret fins a dia 7 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7319/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a treballadors l'any 2021 del centre (CIMI) Es Pinaret fins a dia 7 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7320/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a treballadors l'any 2021 del centre (CIMI) Es Mussol fins a dia 7 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7321/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a treballadors l'any 2021 del centre (CIMI) Es Fusteret fins a dia 7 de setembre de 2021.
	RGE núm. 7322/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de les obres, a setembre 2021, de l'edifici administratiu d'Es Pinaret.
	RGE núm. 7323/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de les obres, a setembre 2021, de l'edifici Es Pinaret II o Els Quatre Pins.
	RGE núm. 7324/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a residents-interns en el centre Es Pinaret a setembre de 2021.
	RGE núm. 7325/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a residents-interns en el centre Es Mussol a setembre de 2021.
	RGE núm. 7326/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a residents-interns en el centre Es Fusteret a setembre de 2021.
	RGE núm. 7327/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de trasllat de les menors d'Es Fusteret al nou espai del Seminari, a setembre de 2021.
	RGE núm. 7328/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou cas d'explotació sexual d'una menor tutelada de l'IMAS.
	RGE núm. 7335/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalització del col·legi d'Es Mercadal.
	RGE núm. 7336/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures en relació amb l'expedient de sanció per infracció normativa COVID.
	RGE núm. 7337/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a parcs eòlics a la costa de Menorca.
	RGE núm. 7338/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a central elèctrica de Maó.
	RGE núm. 7339/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes pel cap de fibló que afectà la Serra de Tramuntana.
	RGE núm. 7340/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació del servei d'ambulàncies a Menorca aquest estiu.
	RGE núm. 7341/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació del servei d'urgències de l'Hospital Mateu Orfila durant aquest estiu.
	RGE núm. 7342/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en funcionament de les plaques solars instal·lades a l'aparcament de l'Aeroport de Menorca.
	RGE núm. 7343/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport escolar de l'IES Biel Martí de Ferreries.
	RGE núm. 7374/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a interrupcions en l'emissió en directe dels informatius d'IB3 TV i del programa Els Dematins.
	RGE núm. 7417/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Sr. Carlos Villafáfila, subdirector de Cures Assistencials i Atenció a l'Usuari del Servei de Salut, amb contracte d'alta direcció, coordinador de l'estratègia de vacunació.
	RGE núm. 7418/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Sr. Carlos Villafáfila Gomila, Servei de Salut de les Illes Balears.
	RGE núm. 7419/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a MÉS per Mallorca i el responsable de la campanya/estratègia de vacunació Sr. Villafáfila.
	RGE núm. 7428/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes que han sol·licitat cursar Formació Professional (FP) aquest curs 2021-2022.
	RGE núm. 7429/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes que han obtingut plaça per cursar Formació Professional (FP) aquest curs 2021-2022.
	RGE núm. 7430/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de l'alumnat en aquest curs 2021-2022 pel que fa a l'ensenyament obligatori.
	RGE núm. 7431/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de l'alumnat en aquest curs 2021-2022 pel que fa a l'ensenyament postobligatori.
	RGE núm. 7432/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de l'alumnat en aquest curs 2021-2022 pel que fa a l'FP.
	RGE núm. 7433/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a centre socioeducatiu Es Fusteret.
	RGE núm. 7434/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a centre socioeducatiu "4 Pins-Es Pinaret".
	RGE núm. 7435/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a menor tutelada per l'IMAS, informació recent d'un nou cas d'explotació sexual d'una menor tutelada per l'IMAS.
	RGE núm. 7439/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre la relació d'obres dutes a terme a l'IES La Ribera, ubicat al municipi de Palma des de la seva posada en funcionament el 2005 fins a l'actualitat.
	RGE núm. 7440/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre la distribució espacial i funcional de l'IES La Ribera de Palma.
	RGE núm. 7441/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre nombre de persones sense plaça a Formació Professional a la convocatòria de juny 2021.
	RGE núm. 7442/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre increment de places de Formació Professional per al curs 2022-2023 a Mallorca.
	RGE núm. 7443/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre increment de places de Formació Professional per al curs 2022-2023 a Menorca.
	RGE núm. 7444/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre increment de places de Formació Professional per al curs 2022-2023 a les Pitiüses.
	RGE núm. 7445/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a foment de participació d'empreses a l'FP dual a les Illes Balears.
	RGE núm. 7446/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a actuacions per part de la Conselleria d'Educació i Formació Professional adreçades a les persones que tutoritzen FP dual a empreses.
	RGE núm. 7447/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre increment del nombre de places de Formació Professional dual a Mallorca per centre formatiu per al curs 2022-2023.
	RGE núm. 7448/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre increment del nombre de places de Formació Professional dual a Menorca per centre formatiu per al curs 2022-2023.
	RGE núm. 7449/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre increment del nombre de places de Formació Professional dual a les Pitiüses per centre formatiu per al curs 2022-2023.
	RGE núm. 7450/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre increment de places de Formació Professional dual d'Administració i Gestió a Mallorca per al curs 2022-2023.
	RGE núm. 7451/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre increment de places de Formació Professional dual de Comerç´i Màrqueting a Mallorca per al curs 2022-2023.
	RGE núm. 7452/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre increment de places de Formació Professional dual d'Electricitat i Electrònica a Mallorca per al curs 2022-2023.
	RGE núm. 7453/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre increment de places de Formació Professional dual d'Hoteleria i Turisme a Mallorca per al curs 2022-2023.
	RGE núm. 7454/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre increment de places de Formació Professional dual d'Informàtica i Comunicacions a Mallorca per al curs 2022-2023.
	RGE núm. 7455/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre increment de places de Formació Professional dual d'Indústries Alimentàries a Mallorca per al curs 2022-2023.
	RGE núm. 7456/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a consulta sobre increment de places de Formació Professional dual de Transport i Manteniment de Vehicles a Mallorca per al curs 2022-2023.
	RGE núm. 7462/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears (I).
	RGE núm. 7463/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears (II).
	RGE núm. 7464/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears (III).
	RGE núm. 7489/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de les places del programa British per al curs 2021-2022.
	RGE núm. 7490/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control sobre les places municipals subvencionades d'educació de 0-3 anys.
	RGE núm. 7491/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament de personal interí i temporal com a conseqüència de l'aprovació del Reial decret llei 14/2021.
	RGE núm. 7517/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a queixes dels usuaris del Servei de Salut per motius lingüístics des de l'any 2015 a l'any 2021.
	RGE núm. 7519/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mitjans materials i recursos humans per garantir l'atenció psicològica als professionals sanitaris i sociosanitaris des d'1 de gener de 2021 fins a dia d'avui.
	RGE núm. 7547/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi de l'ampliació del centre de salut Canal Salat de Ciutadella.
	RGE núm. 7548/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un segon centre de salut a Ciutadella (1).
	RGE núm. 7549/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un segon centre de salut a Ciutadella (2).
	RGE núm. 7550/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un segon centre de salut a Ciutadella (3).
	RGE núm. 7551/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un segon centre de salut a Ciutadella (4).
	RGE núm. 7552/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a distribució de les targetes sanitàries als tretze metges de família del centre de salut Canal Salat de Ciutadella.
	RGE núm. 7553/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a càrrega de feina dels tretze metges de família del centre de salut Canal Salat de Ciutadella.
	RGE núm. 7568/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empreses sancionades com a conseqüència de les inspeccions realitzades en matèria de turisme durant els anys 2020 i 2021.
	RGE núm. 7569/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empreses sancionades com a conseqüència de les inspeccions realitzades en matèria de salut durant els anys 2020 i 2021.
	RGE núm. 7570/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control en els aeroports de les Illes Balears.
	RGE núm. 7571/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licitud de criteri del Col·legi de Metges i altres organitzacions professionals del sector sanitari per definir el futur del centre de salut Canal Salat de Ciutadella.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 7577/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a continguts de l'assignatura d'Islam als centres educatius de Mallorca.
	RGE núm. 7578/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a expedient obert a una doctora del centre de salut Son Pisà.
	RGE núm. 7611/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informació publicada a finals d'agost d'un nou cas d'explotació sexual d'una menors tutelada per l'IMAS.
	RGE núm. 7612/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a habitatges socials per a joves.
	RGE núm. 7614/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a data prevista de la reunió de la comissió mixta per tractar el tema del factor d'insularitat del règim especial.
	RGE núm. 7615/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a planificació per reduir les llistes d'espera.
	RGE núm. 7616/21, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a terminis i pressupost assignat per a les obres d'ampliació de l'IES Marc Ferrer.
	RGE núm. 7626/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pressuposts per a l'exercici 2022.
	RGE núm. 7627/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació del Decret de posidònia a Menorca.
	RGE núm. 7633/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació de l'aforament als estadis de futbol fins al 60%.
	RGE núm. 7634/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escalada del preu de la llum.
	RGE núm. 7635/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a allargament de la temporada turística.
	RGE núm. 7636/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vagues en el transport públic a les Illes Balears.
	RGE núm. 7637/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rehabilitació dels edificis Don Pepe a Eivissa.
	RGE núm. 7638/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou cas d'explotació sexual d'una menor tutelada pel Consell Insular de Mallorca.
	RGE núm. 7639/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'atenció primària.
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