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3.12. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA

A) RGE núm. 7652/21, del Sr. Josep Lluís Cardona i Enrich, relativa a per què no s'augmenta el pressupost de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció per disminuir substancialment l'inacceptable retard. 6650

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 7581/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a impost autonòmic de la llum, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. 6650

B) RGE núm. 7644/21, del Grup Parlamentari  Unidas Podemos, relativa a promoció de la investigació d'anticonceptius masculins,
davant la Comissió de Salut. 6651

C) RGE núm. 7645/21, dels Grups Parlamentaris  MÉS per Mallorca i Socialista, relativa a participació de les institucions de les
Illes Balears en el DORA 2022/26 i no a l'ampliació de l'Aeroport de Palma, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. 6652

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 10253/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a subvenció corresponent a la cooperació bilateral directa prevista al Pla anual 2020 GOIB. 6653

B) A la Pregunta RGE núm. 10943/20, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a brot de COVID-19 a la UIB (1). 6653

C) A la Pregunta RGE núm. 10944/20, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a brot de COVID-19 a la UIB (2). 6653

D) A la Pregunta RGE núm. 10945/20, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a brot de COVID-19 a la UIB (3). 6653

E) A la Pregunta RGE núm. 13636/20, presentada per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures i programes específica per als nins amb necessitats especials (NESE) de la Conselleria d'Educació en un context de
pandèmia com l'actual i davant l'imminent inici del curs escolar 2020-2021. 6653

F) A la Pregunta RGE núm. 15023/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
processos judicials que s'han obert per part del Govern per recuperar els habitatges públics de l'IBAVI ocupats il·legalment a Camp
Redó els anys 2019 i 2020. 6654

G) A la Pregunta RGE núm. 1443/21, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
compliment de la PNL 8791/20 (III). 6654

H) A les Preguntes RGE núm. 1898 a 1908/21, presentades per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relatives a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de que
disposen el CEIP Mare de Déu del Carme a Maó, el Col·legi Públic Verge del Carme (Maó), el CEIP Es Molinar, Infant Felip, el CEIP
Urbanitzacions de Llucmajor a Puig de Ros, l’Escola Mata de Jonc (Palma), el CEIP Sant Jordi, el CEIP Camilo José Cela, el CEIP
Nova Cabana, el Col·legi Públic de Pràctiques, el CC Sant Vicenç de Paül de Sóller i el CEIP Es Vivero (Palma). 6655

I) A la Pregunta RGE núm. 4303/21, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures restrictives anunciades des del Govern per aplicar-se des del 24 d'abril, en relació amb les activitats que desenvolupen
les entitats del tercer sector en el context de la pandèmia de la COVID-19. 6655

J) A la Pregunta RGE núm. 4638/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions de l'OBIA en relació amb una denúncia de CONSUBAL a l'oficina anticorrupció per la gestió de l'IMAS pel que fa a uns
presumptes abusos de menors. 6655

K) A la Pregunta RGE núm. 5934/21, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a publicació al Portal de Transparència de la CAIB del llistat d'alts càrrecs del Govern vacunats contra la COVID-19. 6655

L) A les Preguntes RGE núm. 5995 i 5996/21, presentades pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a macrobrot COVID-19 viatges d'estudis (1 i 2). 6656
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M) A la Pregunta RGE núm. 6003/21, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mitjans de la Direcció General d'Emergències i Interior per al control de les normes COVID. 6657

N) A la Pregunta RGE núm. 6004/21, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consells de coordinació de policies locals els anys 2020 i 2021. 6657

O) A la Pregunta RGE núm. 6009/21, presentada pel diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a pesca d'arrossegament a les Illes Balears, reunió en la qual han participat la consellera Sra. De la Concha, i el ministre Sr. Planas.  

6657

P) A les Preguntes RGE núm. 6011 i 6015/21, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a menors residents a les Illes Balears, menors de 16 anys que han estat infectats i/o que estan en quarantena pel
macrobrot de COVID-19 que ha afectat recentment diferents viatges d'estudis amb destinació a les Illes Balears. 6657

Q) A les Preguntes RGE núm. 6012 i 6016/21, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a menors residents a les Illes Balears, menors de 18 anys que han estat infectats i/o que estan en quarantena pel
macrobrot de COVID-19 que ha afectat recentment diferents viatges d'estudis amb destinació a les Illes Balears. 6657

R) A les Preguntes RGE núm. 6013 i 6017/21, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a menors no residents a les Illes Balears, menors de 16 anys que han estat infectats i/o que estan en quarantena pel
macrobrot de COVID-19 que ha afectat recentment diferents viatges d'estudis amb destinació a les Illes Balears. 6657

S) A les Preguntes RGE núm. 6014 i 6018/21, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a menors no residents a les Illes Balears, menors de 18 anys que han estat infectats i/o que estan en quarantena pel
macrobrot de COVID-19 que ha afectat recentment diferents viatges d'estudis amb destinació a les Illes Balears. 6658

T) A la Pregunta RGE núm. 6019/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocol d'actuacions que s'ha seguit per fer front al macrobrot de COVID-19 que ha afectat recentment diferents viatges d'estudis
amb destinació a les Illes Balears. 6658

U) A la Pregunta RGE núm. 6020/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informació a pares, mares i/o tutors legals dels menors afectats pel macrobrot de COVID-19 que ha afectat diversos viatges d'estudis
a les Illes Balears. 6658

V) A la Pregunta RGE núm. 6021/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a durada de la quarantena dels menors afectats pel macrobrot de COVID-19 que ha afectat diversos viatges d'estudis a les Illes Balears.

6658

W) A la Pregunta RGE núm. 6022/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conselleria o ens encarregat de posar-se en contacte amb els menors afectats pel macrobrot de COVID així com amb els seus familiars
i tutors. 6658

X) A la Pregunta RGE núm. 6023/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a condicions de confinament dels menors afectats pel macrobrot de COVID que ha afectat recentment diversos viatges d'estudis a les
Illes Balears. 6658

Y) A la Pregunta RGE núm. 6024/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ingressos hospitalaris  de menors afectats com a conseqüència del macrobrot de COVID que ha afectat recentment diversos viatges
d'estudis amb destinació a les Illes Balears. 6659

Z) A la Pregunta RGE núm. 6025/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fugues de menors que estaven confinats com a conseqüència del macrobrot de COVID que ha afectat diversos viatges d'estudis a les
Illes Balears. 6659

AA) A la Pregunta RGE núm. 6035/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuació de l'Oficina de la Infància i l'Adolescència (OBIA) en relació amb els menors afectats pel macrobrot de COVID a
les Illes Balears (4). 6659

AB) A la Pregunta RGE núm. 6039/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a informació a les famílies de la resolució de l'autoritat sanitària de les Illes Balears que acorda el trasllat a l'Hotel Bellver per
ser confinats. 6659
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AC) A la Pregunta RGE núm. 6040/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a menors no residents que han estat en contacte estret amb un infectat pel macrobrot de COVID-19 produït a les Illes Balears
recentment. 6659

AD) A la Pregunta RGE núm. 6041/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nombre de les PCR practicades als menors no residents i als residents amb motiu del macrobrot de COVID-19 produït a les
Illes Balears recentment. 6659

AE) A la Pregunta RGE núm. 6062/21, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures i actuacions del Govern per donar compliment a l'aprovació de la PNL RGE núm. 10843/20, relativa a la malaltia
pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i la COVID-19. 6660

AF) A la Pregunta RGE núm. 6067/21, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
juntes de seguretat celebrades els mesos de maig i juny de 2021. 6660

AG) A la Pregunta RGE núm. 6083/21, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a tramesa i presentació en el Parlament de les Illes Balears de l'informe de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència
(OBIA) l'any 2020. 6660

AH) A les Preguntes RGE núm. 6088 a 6091/21, presentades pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a defensor dels usuaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears, propostes, suggeriments i recomanacions
2020 i 2021 i queixes i reclamacions 2020 i 2021. 6660

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 7590/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relatiu a solAlicitud de compareixença de les entitats productores
del sector primari de les Illes Balears (Unió de Pagesos, ASAJA, UPA, Unió de Pagesos de Menorca, AGRAME i Unió de Cooperatives
Agroalimentàries) sobre la posada en marxa d'una estratègia de promoció del producte local. 6663

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6803/21. 6664

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1033/21. 6664

4. INFORMACIONS

A) Adscripció del diputat José Javier Bonet i Díaz al Grup Parlamentari Popular 6664

B) Adscripció del diputat no adscrit Maxo Benalal i Bendrihem a la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial 6664

C) Nova composició de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Parlament de les Illes Balears. 6664

D) Cinquena pròrroga de la Declaració de l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament
del Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis. 6664

E) Declaracions de l’examen d’incompatibilitats a què es refereixen els articles 8.1.2n i 22.2 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, a les quals es reflecteixen les dades relatives a la professió i als càrrecs públics que exerceixen els diputats i les diputades
del diputat Sr. Antonio Costa i Costa. 6665

F) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament de la Sra. María del Pilar García Beteta com a personal eventual amb
adscripció funcional al servei del secretari segon de la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 6665

G) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament de la Sra. Jerònia Maria Aguiló Sampol com a personal eventual adscrita
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Unidas Podemos. 6666
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 de juny de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1843/21,
relativa a canvis normatius o interpretatius perquè els crèdits
ICO i ISBA per la COVID-19 no computin per a les empreses
de les Illes Balears com a ajudes d'Estat (minimis), i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió
Europea a aprovar els canvis normatius o a aprovar els
criteris interpretatius perquè la regla de minimis es deixi
d'aplicar a les Illes Balears ateses les seves circumstàncies
insulars.

A la seu del Parlament, 27 de juliol de 2021
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de juny de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1204/21, relativa a declaració per l'Estat de la zona
catastròfica de la Serra de Tramuntana afectada pel fenomen
meteorològic advers d'agost de 2020, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

B)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a declarar la zona de la Serra de Tramuntana
afectada per l’esclafit i el cap de fibló de 29-08-2020 com
a zona afectada greument per una emergència de protecció
civil (zona catastròfica) d'acord amb la petició formulada
pel Govern de les Illes Balears i, si n'és el cas, a instar el
Govern de l'Estat a tornar enrere qualsevol acord o posició
contrària a aquesta declaració. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a defensar amb tots els mitjans al seu abast la
declaració de la zona de la Serra de Tramuntana afectada
per l’esclafit i el cap de fibló de 29-08-2020 com a zona
afectada greument per una emergència de protecció civil

(zona catastròfica) i, si n'és cas, a impugnar
jurisdiccionalment la seva possible denegació per part del
Govern de l'Estat.

A la seu del Parlament, 29 de juny de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 16 de juny de 2021, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 1163/21, relativa a garantir
la màxima transparència i compliment del protocol de
vacunació i assegurar el cessament dels polítics que se'l botin
o cometin qualsevol tipus d'irregularitat associada al procés
o a l'ordre de vacunació, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, per garantir la transparència i la rendició
de comptes envers tota la ciutadania, es comprometi a
publicar tota la informació sobre els criteris i protocols de
vacunació, així com sobre els registres establerts. 

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat
que el Govern de les Illes Balears i totes les formacions
polítiques amb presència institucional a la nostra comunitat
autònoma assumeixin el compromís ètic de demanar la
dimissió o cessar de manera immediata qualssevol dels seus
càrrecs públics, siguin representants electes o alts càrrecs,
que se saltin el pla de vacunació o que incompleixin el
protocol de vacunació establert en profit propi o
beneficiant-se de la seva posició, perjudicant amb això les
persones que realment necessitaven amb prioritat aquesta
vacuna i han vist retardada la seva dosi a causa d'aquestes
irregularitats inadmissibles.

A la seu del Parlament, 6 de juliol de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 16 de juny de 2021, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 2470/21, relativa a
vacunació d'altres col·lectius assistencials i complementaris
als educatius, amb l'esmena RGE núm. 5802/21, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
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RESOLUCIÓ

D)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a completar el procés de vacunació en tots els
àmbits de l’educació reglada, tal com preveu l’"Estrategia
de vacunación frente al COVID-19 en España".

A la seu del Parlament, 6 de juliol de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 16 de juny de 2021, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 4023/21, relativa a
priorització de la vacunació i del personal dedicat al sector
turístic per salvar la temporada 2021, amb l'esmena RGE núm.
5803/21, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

E)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a assegurar la quantitat i la distribució de la vacuna
contra la COVID-19 necessària per protegir la població i
aconseguir que les Illes Balears siguin una destinació
segura per a aquesta temporada turística, d’acord amb
l’estratègia de vacunació i tot respectant els criteris de
bioètica establerts pel Ministeri de Sanitat, que regeixen la
distribució equitativa de les vacunes entre les distintes
comunitats autònomes; i a habilitar tots els recursos
necessaris, en el marc de les seves competències, per fer
efectiva la immunització de la població en el menor temps
possible, d’acord amb el nombre de vacunes que rebi la
nostra comunitat autònoma.

A la seu del Parlament, 6 de juliol de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura  del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de juny de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2344/21, relativa a impuls de la Formació Professional Dual,
amb l'esmena RGE núm. 5831/21, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i el Govern de les Illes Balears a reforçar la
Formació Professional Dual per convertir-la en un sistema
d’èxit per millorar la qualificació professional i
l’ocupabilitat dels més joves, millorant les seves
expectatives laborals i afavorint la competitivitat
empresarial. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i el Govern de les Illes Balears a realitzar una
campanya de difusió i informació pública de la Formació
Professional Dual per facilitar la seva consolidació.

A la seu del Parlament, 29 de juny de 2021
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura  del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de juny de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4284/21, relativa a programes de mentoria d'educació
secundària, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

G)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un programa de mentoria destinat
a l’alumnat d’educació secundària i molt especialment a
l’alumnat en risc d’abandonament escolar per tal de
fomentar vocacions i encoratjar l’alumnat a seguir amb la
seva formació per tal d’augmentar la taxa de joves amb
estudis superiors. En cap cas aquest programa no ha de
venir a substituir la tasca que ja realitzen els professionals
en aquest àmbit.

A la seu del Parlament, 29 de juny de 2021
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura  del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de juny de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4285/21, relativa a programes de mentoria en educació
universitària, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
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RESOLUCIÓ

H)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears a impulsar
i donar visibilitat a un programa de mentoria destinat a
l’alumnat de nou ingrés per tal de disminuir la taxa
d’abandonament de primer any. En cap cas aquest programa
no ha de venir a substituir la tasca que ja realitzen els
professionals en aquest àmbit. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears a formar els
mentors del programa de mentoria mencionat en el punt
anterior en la realització de la seva tasca, incloent la
participació com a mentors tant de personal docent i
investigador, per tal d’encoratjar vocacions; com d’alumnat
que finalitza els estudis amb èxit, per tal de realitzar una
mentoria entre iguals complementària. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears a permetre,
en la mesura possible, que els estudiants de primer any
participants del programa de mentoria mencionat en el
primer punt puguin triar els seus mentors, especialment en
el cas del professorat mentor, per tal d’augmentar el nivell
de compromís i satisfacció dels participants; així com a
garantir que les sessions de mentoria es realitzin amb una
freqüència suficient.

A la seu del Parlament, 29 de juny de 2021
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura  del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de juny de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2988/21, relativa a sosteniment dels centres de primer cicle
d'educació infantil, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

I)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a fer efectiva la disposició addicional tercera de
la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre (LOMLOE),
tot aprovant, dintre del termini establert per aquesta
disposició, el pla de vuit anys per a l’extensió del primer
cicle d’educació infantil; i a preveure els recursos
necessaris per a la seva implementació en col·laboració
amb les administracions educatives. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a incloure en els propers Pressuposts Generals
de l’Estat una aportació econòmica estable per a la creació
i el sosteniment dels centres de primer cicle d’educació

infantil, garantint la protecció de l’escolarització dels
infants en situació de pobresa. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a fer seves aquestes propostes i a
traslladar-les al Govern d’Espanya a través de la
Conferència Sectorial d’Educació.

A la seu del Parlament, 29 de juny de 2021
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball  del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de juny de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3713/21
(modificada amb l'escrit RGE núm. 5829/21), relativa a
recuperació del turisme britànic, amb l'esmena RGE núm.
5830/21, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

J)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a fer feina, conjuntament amb el Govern balear, els
consells insulars i el sector turístic, perquè negociï amb el
Regne Unit per a la regionalització del seu semàfor
COVID.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a treballar en els acords necessaris amb el Regne
Unit per tal d’establir els criteris i les eines necessàries
equiparables a l’anomenat passaport sanitari (certificat
sanitari) de la UE, per tal de facilitar la mobilitat segura i la
recuperació del turisme britànic.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat: 
• A designar amb caràcter d’urgència l’Ambaixador

d’Espanya al Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda
del Nord, lloc vacant des del passat mes de febrer. 

• A intensificar les negociacions diplomàtiques bilaterals
al més alt nivell per procurar flexibilitzar i garantir per
part de les autoritats britàniques l’aixecament de
restriccions i la inclusió de les destinacions turístiques
espanyoles dins de la llista verda de països i territoris
recomanables per viatjar segurs per motius d’oci en la
pròxima revisió i actualització del seu sistema de
semàfors prevista per al 24 de juny. 

• A la vegada, a reforçar urgentment la promoció turística
respecte dels mercats amb major grau de vacunació,
més renda disponible i major confiança dels viatgers. 

• A dissenyar i establir una formula compensatòria
extraordinària, habilitant i mobilitzant els recursos
necessaris exclusivament per part de l’Estat, de la qual
es puguin beneficiar PIME, micro PIME i autònoms del
sector turístic i de tota la cadena de valor turística,
especialment en aquelles destinacions més dependents
del mercat britànic i en conseqüència damnificades per
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la pèrdua d’activitat i facturació, fins que no es
normalitzin els fluxos amb el Regne Unit. 

• A treballar el reposicionament competitiu
post-pandèmia i post-Brexit de la Marca Turística
España en un mercat com Regne Unit, en base a la
qualitat i la seguretat sanitària, impulsant el turisme
experiència, el producte diferenciador, però també
implementant el producte sol i platja.

4. Així mateix el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears:
•  Que conjuntament amb els consells insulars i el sector

turístic de les Illes Balears, reforci urgentment la
promoció turística respecte d’altres mercats en funció de
les necessitats de cadascuna de les illes. 

• A treballar en el reposicionament competitiu post
pandèmia i post-Brexit, dins el seu àmbit competencial
d’estratègia turística de les Illes Balears per a la millora
del posicionament internacional de les Illes Balears,
d’acord amb els consells insulars com a competents en
promoció turística i amb el sector turístic balear. 

5. Finalment, el Parlament de les Illes Balears insta al
Govern central i el Govern balear a accelerar el procés de
vacunació com a instrument més útil per a la reactivació
turística i la tornada a la normalitat, arribar al 70%
d’immunitat el més prest possible amb caràcter d’urgència,
prenent totes les precaucions necessàries per no revertir les
dades de prevalença i combatre la propagació de les
variants del virus com per exemple la hindú.

A la seu del Parlament, 27 de juliol de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Alejandro López i Soria

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball  del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de juny de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4022/21,
relativa a empreses saludables, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

K)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a promoure la sensibilització i la formació en relació
amb el concepte d’empresa saludable en l’entorn laboral. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, mitjançant l’IBASSAL, s’engeguin
actuacions de sensibilització i promoció sobre la generació
d’entorns laborals i empreses saludables dins del territori de
les Illes Balears. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la promoció de les bones pràctiques
empresarials generadores d’una cultura de prevenció,
d’excel·lència i d’empreses saludables.

A la seu del Parlament, 27 de juliol de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Alejandro López i Soria

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball  del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 de setembre de 2021, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
5124/21, relativa a cotització dels autònoms, amb les esmenes
RGE núm. 7367/21 i 7368/21, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

L)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a frenar la reforma de les cotitzacions dels
autònoms fins a trobar una solució consensuada amb les
associacions rellevants i la resta dels grups parlamentaris,
evitant posar en risc l'economia de molts autònoms en un
moment en el qual estem lluny de recuperar l'activitat per
complet. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a aprovar un Pla de rescat per a autònoms que avanci
i millori la protecció i la seguretat d’aquest col·lectiu de
treballadors.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a conformar una mesa de negociació on hi siguin
presents les associacions d'autònoms i s’abordi la
problemàtica específica, principalment la manca de
protecció que pateixen els treballadors autònoms.

A la seu del Parlament, 14 de setembre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Alejandro López i Soria

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball  del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 de setembre de 2021, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
5544/21, relativa a reactivació del turisme britànic, amb
l'esmena RGE núm. 7369/21, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

M)

El Parlament de les Illes Balears insta:

1. El Govern central a intensificar les negociacions
diplomàtiques bilaterals al més alt nivell per procurar
flexibilitzar i garantir per part de les autoritats britàniques
l’aixecament de restriccions i la inclusió de les destinacions
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turístiques espanyoles dins de la llista verda de països i
territoris recomanables per viatjar segurs per motius d’oci
en la pròxima revisió i actualització del seu sistema de
semàfors.

2. El Govern central a dissenyar i establir una fórmula
compensatòria extraordinària, habilitant i mobilitzant els
recursos necessaris exclusivament per part de l’Estat, de la
qual es puguin beneficiar PIME, micro PIME i autònoms
del sector turístic i de tota la cadena de valor turística,
especialment en aquelles destinacions més dependents del
mercat britànic i en conseqüència damnificades per la
pèrdua d’activitat i facturació, fins que no es normalitzin els
fluxos amb el Regne Unit. 

3. El Govern central a treballar el reposicionament
competitiu post pandèmia i post Brexit de la Marca
Turística Espanya en un mercat com Regne Unit, en base a
la qualitat, la seguretat sanitària, impulsant el turisme
d'experiència, el producte diferenciador, però també
implementant el producte sol i platja. 

4. El Govern de les Illes Balears a treballar en el
reposicionament competitiu post pandèmia i post Brexit,
dins el seu àmbit competencial d’estratègia turística de les
Illes Balears per a la millora del posicionament
internacional de les Illes Balears, d’acord amb els consells
insulars com a competents en promoció turística i amb el
sector turístic balear. 

5. El Govern central a donar suport decididament des del
punt de vista financer a la reconversió i l'actualització de les
zones turístiques, optimitzant la recepció dels fons europeus
post Covid. 

6. El Govern central a donar compliment a l’acord pres al
Parlament de les Illes Balears per habilitar anualment als
pressupostos generals de l’Estat una partida destinada a la
modernització i la millora de les zones turístiques. 

7. El Govern central a impulsar el suport a la solvència a les
empreses del sector turístic amb el Fons de suport a les
empreses estratègiques que gestiona el SEPI, així com
qualsevol fons o crèdit públic en què puguin encapçalar-se
aquest tipus de polítiques, complint tots els principis de
transparència i objectivitat que requereix l'actuació pública.

A la seu del Parlament, 14 de setembre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Alejandro López i Soria

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de setembre de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4197/21,
relativa a viabilitat del sector pesquer balear, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

N)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a elaborar un Pla de viabilitat per al conjunt de la
flota mediterrània, amb especificacions especials per a
Balears, que permeti el manteniment sostenible de la
modalitat de pesca d’arrossegament. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a impulsar i liderar una proposta de reforma del
Reglament europeu (UE) 2019/1022, que regula la pesca
d’arrossegament, en el sentit d’allargar fins a l’any 2030 el
període de transició cap a l’explotació sostenible en
aquelles aigües on no existeix sobreexplotació pesquera i
s’han fet passes cap a la sostenibilitat pesquera. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar la normativa que regula els horaris de la
jornada de pesca per evitar discriminacions amb altres
estats membres de la Unió Europea, comparant la nostra
realitat amb altres països o zones, i a ajustar la normativa a
cada realitat. 

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a impulsar davant la Unió Europea l’actualització de
les dades sobre les espècies pesqueres de la Mediterrània
mitjançant nous estudis científics específics per a la GSA5,
per determinar l’impacte de la reducció de l’esforç pesquer
de forma acurada i realista a l’àrea GSA5. 

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a sol·licitar a la UE que els dies de pesca de l’any
2020 que excedeixin del 10% establert pel Reglament
europeu, es considerin com a esforç pesquer i el seu
percentatge sigui descomptat del 7,5% contemplat per a
2021. 

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a crear un marc d’ajuts d’acompanyament al sector
pesquer que li permeti fer el trànsit cap a la sostenibilitat
mantenint la viabilitat econòmica del sector.

A la seu del Parlament, 14 de setembre de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Maria Antònia Truyols i Martí
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de setembre de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5279/21,
relativa a impacte de la "regla de minimis" sobre les empreses
industrials de Balears, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
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RESOLUCIÓ

O)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar les gestions per aconseguir que la
compensació al transport de mercaderies a Balears no
estigui subjecta al Reglament 1407/2013 de la Comissió
Europea, tota vegada que les limitacions de la “regla de
minimis” discriminen i perjudiquen les empreses industrials
de Balears en no cobrir de forma efectiva els sobrecostos
pel fet de la insularitat. 

2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
modificació del sistema de compensació del transport de
mercaderies per suprimir les restriccions en vigor que
imposa a les empreses industrials de Balears, el Reglament
1407/2013 de la Comissió Europea, tota vegada que
redueix la competitivitat i qüestiona la viabilitat d’aquestes
empreses. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a l’aplicació efectiva i al desenvolupament de les
actuacions incloses en el Règim Especial de Balears aprovat
el febrer de 2019, concretament les mesures fiscals i el
factor de la insularitat, instrument financer que ha de
permetre reduir l’impacte del fet de ser una regió insular.

 
4. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
organitzacions empresarials, als Cercles d’Economia de
Mallorca i Menorca, als sindicats i a les Cambres de
Comerç de les Balears en la seva reclamació de modificar
la “regla de minimis” per eliminar les restriccions que
perjudiquen les empreses industrials de Balears.

A la seu del Parlament, 14 de setembre de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Maria Antònia Truyols i Martí
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de juny de
2021, debaté les preguntes que es relacionen a continuació, que
foren contestades pel conseller de Mobilitat i Habitatge.

A) RGE núm. 10365/20, 10366/20, 13664/20 i 13666/20, del
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relatives a nombre de reunions
i a nombre de sol·licituds de reunió del comitè de rutes aèries
celebrades al llarg de 2020, a nombre de pics al llarg de 2020
que el Govern balear ha sol·licitat la reunió d'aquest comitè i a
sol·licituds de reunions del Govern balear amb el Govern

central perquè hi hagi cogestió entre ambdues administracions
en relació amb els aeroports balears.

B) RGE núm. 13653/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre d'habitatges de grans tenidors que estan a disposició,
en possessió o han estat adjudicats per la Conselleria
d'Habitatge.

C) RGE núm. 13654/20 i 13900/20, del diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a nombre d'edificis i habitatges que s'han
acollit al règim de la disposició addicional setena del Decret
llei 2/2020 i a coneixement del Govern de les Illes Balears del
nombre de convenis que s'han firmat dels prevists a la
disposició addicional 5 del Decret llei 3/2020.

D) RGE núm. 13655/20 i 13656/20, del diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a nombre de promocions i habitatges
d'iniciativa privada per fer habitatges de protecció oficial que
s'han presentat davant la Conselleria d'Habitatge d'ençà de
l'entrada en vigor de la Llei 5/2018 i a previsió de la
Conselleria d'Habitatge respecte de recuperar figures com
l'habitatge a preu taxat o similars per intentar incentivar l'accés
a un habitatge digne a un preu assequible.

E) RGE núm. 1124/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a per què
no es va tramitar el 2019 la cessió de 1.425 habitatges registrats
com a buits de grans tenidors a famílies inscrites a les llistes de
sol·licitud d'accés a habitatge social.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 15 de juny de 2021, rebutjà els
Punts 1 i 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 1843/21, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a canvis normatius o interpretatius perquè els crèdits ICO i
ISBA per la COVID-19 no computin per a les empreses de les
Illes Balears com a ajudes d'Estat (minimis), amb el resultat
següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i
abstencions 0.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de juny de
2021, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 16342/20, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reducció de la
despesa militar, amb el resultat següent: vots emesos 13, vots
a favor 3, vots en contra 9 i abstencions 1.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de juny de
2021, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1045/21, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a millora i actualització
dels protocols dels serveis i organismes que participen en els
rescats i renovació de materials homologats necessaris per
realitzar els rescats amb més seguretat, amb el resultat següent:
vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i abstencions
0.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 16 de juny de 2021, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 1527/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a mesures de garanties sanitàries i acceleració
de la vacunació per contenir la pandèmia a causa de la COVID-
19, amb el resultat següent: 
• Punts 1 a 3: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra

7 i abstencions 1.
• Punt 4: vots emesos 13, vots a favor 1, vots en contra 8 i

abstencions 4.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de juny de 2021, rebutjà
el Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 2344/21, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls de la Formació
Professional Dual, amb el resultat següent: vots emesos 11,
vots a favor 5, vots en contra 6 i abstencions 0.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 17 de juny de 2021, rebutjà el Punt
3.4 de la Proposició no de llei RGE núm. 3713/21 (modificada
amb l'escrit RGE núm. 5829/21), del Grup Parlamentari
Popular, relativa a recuperació del turisme britànic, amb el
resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 3, vots en contra
7 i abstencions 3.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 9 de setembre de 2021, rebutjà el Punt
1 de la Proposició no de llei RGE núm. 5124/21, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a cotització dels autònoms,
amb el resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en
contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la consellera de Salut i Consum,

davant la Comissió de Salut, sobre el brot de COVID-19
entre estudiants provinents de la península de viatge a
Mallorca (RGE núm. 6001/21).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió extraordinària de dia 6 de juliol de 2021, tengué lloc
la compareixença de la consellera de Salut i Consum, qui,
acompanyada del director general, del director de Gestió i
Pressuposts del Servei de Salut, de la directora general de Salut
Pública, del gerent d'Atenció Primària de Mallorca, del cap de
Gabinet, de la cap de Premsa i de l'assessora parlamentària,
informà sobre el tema indicat.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
Compareixença de la consellera de Presidència, Funció

Pública i Igualtat, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, sobre la resolució judicial relativa
al brot de COVID-19 entre estudiants provinents de la
península de viatge a Mallorca (RGE núm. 6082/21).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia
13 de juliol de 2021, tengué lloc la compareixença de la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, qui,
acompanyada de la directora de l'Advocacia, el cap de Gabinet,
la directora general de Coordinació, Relacions amb el
Parlament, Drets i Diversitat, el responsable de Comunicació,
el cap de Secretaria i l'interlocutor parlamentari, informà sobre
el tema indicat.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Compareixença de la consellera de Salut i Consum,

davant la Comissió de Salut, sobre la situació de saturació
i manca de personal sanitari a l'Hospital de Son Espases i
altres centres sanitaris de les Illes Balears (RGE núm.
6775/21).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió extraordinària de dia 30 d'agost de 2021, tengué lloc
la compareixença de la consellera de Salut i Consum, qui,
acompanyada del director general, del director de Gestió i
Pressuposts del Servei de Salut, del subdirector d'Atenció
Hospitalària i Salut Mental, del gerent de l'Hospital
Universitari Son Espases, de l'assessor de Gabinet, de
l'assessora del servei de Salut, de la cap de Premsa i del cap de
Gabinet, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Empat a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.

2342/21.

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 de juny de 2021, es produí un
empat a la votació de la proposició no de llei esmentada, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació d’una comissió
parlamentària per al seguiment del finançament i execució dels
projectes per ser finançats pel Fons de recuperació europeu

(Next Generation EU), després de les tres votacions preceptives
a què fa referència l'article 101.1 del Reglament de la cambra.
En conseqüència, en aplicació de l'article 101.3 del reglament
esmentat, aquesta iniciativa se sotmetrà a la decisió del Ple de
la cambra.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Modificació del text de la Proposició no de llei RGE

núm. 3713/21 (escrit RGE núm. 5829/21).

 La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de juny de 2021, es manifestà a
favor de la modificació de la proposició no de llei esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
recuperació del turisme britànic, en el sentit d'addicionar-hi un
nou punt 3 amb el text següent:

"3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat: 

1. A designar amb caràcter d’urgència l’Ambaixador
d’Espanya al Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda
del Nord, lloc vacant des del passat mes de febrer. 
2. A intensificar les negociacions diplomàtiques
bilaterals al més alt nivell per procurar flexibilitzar i
garantir per part de les autoritats britàniques
l’aixecament de restriccions i la inclusió de les
destinacions turístiques espanyoles dins de la llista
verda de països i territoris recomanables per viatjar
segurs per motius d’oci en la pròxima revisió i
actualització del seu sistema de semàfors prevista per al
24 de juny. 
3. A la vegada, a reforçar urgentment la promoció
turística respecte dels mercats amb major grau de
vacunació, més renda disponible i major confiança dels
viatgers. 
4. A activar estratègicament com a eina competitiva les
accions necessàries per facilitar l'accés als viatges,
assumint per part de l'Estat la càrrega econòmica
derivada de les proves PCR exigibles als viatgers
britànics a la tornada del seu país, desplegant per part de
Turespaña una campanya extraordinària  singular de
promoció i fidelització de la Marca España en aquest
mercat.
5. A dissenyar i establir una formula compensatòria
extraordinària, habilitant i mobilitzant els recursos
necessaris exclusivament per part de l’Estat, de la qual
es puguin beneficiar PIME, micro PIME i autònoms del
sector turístic i de tota la cadena de valor turística,
especialment en aquelles destinacions més dependents
del mercat britànic i en conseqüència damnificades per
la pèrdua d’activitat i facturació, fins que no es
normalitzin els fluxos amb el Regne Unit. 
6. A treballar el reposicionament competitiu
post-pandèmia i post-Brexit de la Marca Turística
España en un mercat com Regne Unit, en base a la
qualitat i la seguretat sanitària, impulsant el turisme
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experiència, el producte diferenciador, però també
implementant el producte sol i platja.

4. Així mateix el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears:

1. Que conjuntament amb els consells insulars i el sector
turístic de les Illes Balears, reforci urgentment la
promoció turística respecte d’altres mercats en funció de
les necessitats de cadascuna de les illes. 
2. A treballar en el reposicionament competitiu post
pandèmia i post-Brexit, dins el seu àmbit competencial
d’estratègia turística de les Illes Balears per a la millora
del posicionament internacional de les Illes Balears,
d’acord amb els consells insulars com a competents en
promoció turística i amb el sector turístic balear. 

5. Finalment, el Parlament de les Illes Balears insta al
Govern central i el Govern balear a accelerar el procés de
vacunació com a instrument més útil per a la reactivació
turística i la tornada a la normalitat, arribar al 70%
d’immunitat el més prest possible amb caràcter d’urgència,
prenent totes les precaucions necessàries per no revertir les
dades de prevalença i combatre la propagació de les
variants del virus com per exemple la hindú."

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Declaració de l'exempció de l’aplicació de les limitacions

establertes a l’article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de Finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, per a la imputació a exercicis futurs de les
despeses pluriennals corresponents a tres expedients del
Servei de Salut de les Illes Balears (escrit RGE núm.
6746/21).

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió extraordinària de dia 27 d'agost de
2021, es pronuncià sobre la sol·licitud d'exempció indicada a
l'enunciat i adoptà la declaració següent:

La Comissió d’Hisenda i Pressupostos declara
l’exempció de l'acompliment dels límits establerts a l'article
65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la
imputació a exercicis futurs de les despeses pluriennals
corresponents als expedients del Servei de Salut de les Illes
Balears 3176 SSCC PA 94/21 (Obres de reforma i
ampliació de l'Hospital de Manacor), 3217 SSCC PA
184/21 (Obres de reforma interior i ordenació de parcel·la
de l'Hospital Verge del Toro) i 3223 SSCC PA 103/21
(Concessió d'obres per a la construcció, conservació i
explotació de nou centres de salut i unitats bàsiques de salut
d'atenció primària a l'Àrea de Salut de Mallorca), en els
termes exposats a l'informe de la Direcció General de
Pressuposts de la Conselleria d'Hisenda i Relacions
Exteriors de 26 de juliol de 2021.

A la seu del parlament, 27 d'agost de 2021
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de setembre de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7598/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
gestió econòmica i interna de l'EPRTVIB (IB3) efectuada
per la Sra. Margarita Cardona, com a gerent, des del seu
nomenament.

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

El passat 8 de setembre es va tenir notícia del cessament
voluntari de la Sra. Margarita Cardona com a gerent de
l'EPRTVIB.

En el moment del seu nomenament, el gener de 2016,
mitjançant nota de premsa de la direcció d'IB3, es va explicar
que des d'aquesta gerència es duria a terme "una reforma de la
gestió econòmica i interna de la RTV pública autonòmica".

Vist que s'ha informat que el seu cessament ha estat
voluntari al·legant motius personals, es considera necessari que
s'informi de forma detallada:
• Quin va ser (i és) el pla d'acció corresponent de "reforma"

de la gestió econòmica i interna de l'EPRTVIB, que va
anunciar la gerent en el moment del seu nomenament el
gener de 2016? Se sol·licita que es detallin els objectius
plantejats i les actuacions previstes.

• Quins han estat els objectius assolits i les actuacions
desenvolupades en el marc d'aquest pla d'actuació "reforma
de la gestió econòmica i interna de la RTV pública
autonòmica" des de gener del 2016 fins al cessament de la
Sra. Cardona davant la gerència de l'Ens?

• Quins han estat els objectius no assolits i les actuacions no
desenvolupades anunciades en aquesta reforma de la gestiò
econòmica i interna?

•

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-114.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-114.pdf#page=27


BOPIB núm. 120 -  24 de setembre de 2021 6645

Palma, a 16 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 7599/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestions
per tal que es desenvolupi com més aviat possible la
disposició transitòria vuitena del RD 1183/2020.

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

Quines gestions ha realitzat el Govern davant el Govern de
l'Estat perquè es desenvolupi com més aviat millor la disposició
transitòria vuitena del RD 1183/2020, en virtut de la qual es
deneguen les connexions a la xarxa als particulars que volen
produir energies renovables?

Palma, a 16 de setembre de 2021
El diputat 
Juan Manuel Lafuente i Mir

C)
RGE núm. 7600/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
connexions a la xarxa per part dels productors d'energies
renovables.

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 pensa el Govern que es podran autoritzar les
connexions  a la xarxa per part dels productors d'energies
renovables per haver estat desenvolupada la disposició
transitòria vuitena del RD 1183/2020, en virtut de la qual ara
es deneguen?

Palma, a 16 de setembre de 2021
El diputat 
Juan Manuel Lafuente i Mir

D)
RGE núm. 7601/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protecció
dels fixos discontinus.

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 concretes pensa desenvolupar el Govern
per a la protecció dels fixos discontinus que no hagin pogut
cotitzar prou per percebre prestacions en els mesos d'hivern?

Palma, a 16 de setembre de 2021
El diputat 
Juan Manuel Lafuente i Mir

E)
RGE núm. 7602/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
de reconversió de Son Dureta.

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

Quin és l'estat d'execució del projecte de reconversió de
Son Dureta?

Palma, a 16 de setembre de 2021
El diputat 
Juan Manuel Lafuente i Mir

F)
RGE núm. 7603/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protecció
de les modalitats insulars previstes a l'article 35 de l'Estatut
d'Autonomia.

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 accions concretes ha desenvolupat el Govern en
matèria d'estudi i protecció de les modalitats insulars previstes
a l'article 35 de l'Estatut d'Autonomia?

Palma, a 16 de setembre de 2021
El diputat 
Juan Manuel Lafuente i Mir

G)
RGE núm. 7604/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió
del transport escolar a Cala En Blanes.

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

Per quins motius s'ha suprimit el transport escolar a Cala En
Blanes i urbanitzacions d'aquesta zona de Ciutadella de
Menorca, deixant una vintena d'alumnes dels col·legis
Margalida Florit i Mare de Déu del Toro sense transport
escolar?

Palma, a 16 de setembre de 2021
El diputat 
Juan Manuel Lafuente i Mir
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H)
RGE núm. 7605/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudant
tècnic educatiu al CEIP Mare de Déu de Gràcia 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.

Quin és el motiu pel qual han deixat sense ajudant tècnic
educatiu al CEIP Mare de Déu de Gràcia de Maó?

Palma, a 16 de setembre de 2021
El diputat 
Juan Manuel Lafuente i Mir

I)
RGE núm. 7629/21, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a educadors ambientals.

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 educadors ambientals hi ha a les Balears? Quina és
la seva categoria laboral? Quants a cada illa? Com estan
distribuïts?

Palma, a 17 de setembre de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

J)
RGE núm. 7630/21, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a centre d'interpretació del pac
natural de Ses Salines 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.

Està obert el centre d'interpretació del parc natural de Ses
Salines d'Eivissa? Si la resposta és afirmativa, des de quan? Si
la resposta és negativa, quina és la data prevista per a la seva
obertura?

Palma, a 17 de setembre de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

K)
RGE núm. 7647/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes al lloguer
corresponents a l'any 2020.

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

Per quins motius no s'han pagat les ajudes al lloguer
corresponents a l'any 2020?

Palma, a 20 de setembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

L)
RGE núm. 7648/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes al lloguer
corresponents a l'any 2021.

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

Té alguna previsió el conseller Marí de quan es farà pública
la convocatòria d'ajuts al lloguer d'habitatge per a aquest 'any
2021?

Palma, a 20 de setembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 7650/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució de la
sentència del Tribunal Suprem en relació amb el conveni de
carreteres.

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

Ha sol·licitat el Govern de les Illes Balears davant el
Ministeri de Foment i/o davant els tribunals de justícia
l'execució de la sentència del Tribunal Suprem de l'any 2011
sobre els convenis de carreteres que foren denunciats
injustament per la ministra Magdalena Álvarez i en la qual es
va reconèixer el dret del Govern de les Illes Balears al
cobrament dels 300 milions d'Euros prevists en els esmentats
convenis?

Palma, a 20 de setembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
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N)
RGE núm. 7651/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou conveni de
carreteres.

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

A finals de 2015 la presidenta Sra. Armengol va signar un
protocol de carreteres per 300 milions d'euros. En quina
situació es troba el nou conveni de carreteres? Quin serà el seu
import? Serà una realitat per al 2022?

Palma, a 20 de setembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

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 22 de setembre de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7711/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau de satisfacció amb el resultat de la
reunió de la Comissió mixta del passat dijous.

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. Presidenta, està satisfeta amb el resultat de la reunió de
la Comissió mixta del passat dijous amb la ministra María Jesús
Montero?

Palma, a 22 de setembre de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

B)
RGE núm. 7712/21, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a creació de la figura del Defensor
de la gent gran.

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.

En quin punt es troba la creació de la figura del Defensor de
la gent gran que el Govern es va comprometre a estudiar?

Palma, a 22 de setembre de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

C)
RGE núm. 7713/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a implantació
de la formació dual a Menorca, Eivissa i Formentera.

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, com planteja el Govern implantar la formació
dual a Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, a 22 de setembre de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

D)
RGE núm. 7714/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació contra la COVID-19 a la població de 30 a 50
anys.

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.

Sra. Consellera, quines mesures està dient a terme la
Conselleria de Salut i Consum enfront del baix índex de
vacunació entre la població de 30 a 50 anys a les Illes Balears?

Palma, a 22 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 7715/21, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a suport
econòmic als pobles de Menorca afectats pels aiguats.

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.
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Quin suport econòmic donarà el Govern als pobles de
Menorca afectats pels aiguats del passat dia 21?

Palma, a 22 de setembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

F)
RGE núm. 7716/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a paper del
Parlament en la vida política 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Continua pensant que el Parlament ha de ser el centre de la
vida política de les Illes Balears?

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

G)
RGE núm. 7717/21, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Centre de Formació Nàutica de Son Castelló.

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 quina situació es troba actualment el centre de Formació
Nàutica de Son Castelló?

Palma, a 22 de setembre de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

H)
RGE núm. 7718/21, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
limitació del preu dels lloguers.

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 d'Habitatge, considera que limitar el preu del
lloguer és una mesura encertada per facilitar l'accés a
l'habitatge?

Palma, a 21 de setembre de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

I)
RGE núm. 7719/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a OSP entre Menorca i Madrid.

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 Sr. Conseller de Mobilitat l'OSP entre
Menorca i Madrid?

Palma, a 21 de setembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

J)
RGE núm. 7720/21, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda per als
lloguers socials de l'any 2020.

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.

Considera justa el conseller de Mobilitat i Habitatge la
demora que pateixen els ciutadans a rebre l'ajuda per als
lloguers socials de l'any 2020?

Palma, a 21 de setembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

K)
RGE núm. 7721/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
denegació de la majoria de sol·licituds d'ajudes FOGAIBA
2019.

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.

Per què el Govern de les Illes Balears ha denegat la majoria
de sol·licituds d'ajudes FOGAIBA 2019 per a les inversions
dutes a terme en el sector agrícola ramader?

Palma, a 21 de setembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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L)
RGE núm. 7722/21, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de salut a
Manacor les 24 hores.

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.

Té previst el Govern passar el servei de salut de Manacor
a PAC amb la finalitat de donar servei les 24 hores?

Palma, a 21 de setembre de 2021
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

M)
RGE núm. 7723/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
restriccions al sector de la pesca d'arrossegament.

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.

Quines actuacions està portant a terme davant l'anunci
d'Europa de seguir ampliant les restriccions al sector de la
pesca d'arrossegament?

Palma, a 21 de setembre de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

N)
RGE núm. 7724/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
audiència als batles a l'hora de decidir les inversions amb
Fons Europeus.

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.

Pensa el Govern escoltar els batles a l'hora de decidir les
inversions amb Fons Europeus?

Palma, a 21 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

O)
RGE núm. 7725/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del
Govern del Sr. Sánchez amb els ciutadans 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, considera que el Govern del Sr. Sánchez ha
complit amb els ciutadans de les Illes Balears?

Palma, a 22 de setembre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

P)
RGE núm. 7726/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
gestions davant l'arribada massiva d'immigrants.

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. Armengol, quines gestions està realitzant davant
l'arribada massiva d'immigrants?

Palma, a 22 de setembre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Q)
RGE núm. 7727/21, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a augment de suïcidis i intents durant la pandèmia.

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.

Sra. Gómez, en quin percentatge han augmentat els suïcidis
o intents durant la pandèmia?

Palma, a 22 de setembre de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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R)
RGE núm. 7728/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració de la Comissió mixta celebrada dia 23 de
setembre.

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, com valora els acords assolits a la reunió de
la Comissió mixta per tractar el factor d'insularitat celebrada
dia 23 de setembre?

Palma, a 22 de setembre de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

3.12. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de setembre de 2021, admet a tràmit la pregunta
d'iniciativa ciutadana següent.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7652/21, del Sr. Josep Lluís Cardona i

Enrich, relativa a per què no s'augmenta el pressupost de
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció per
disminuir substancialment l'inacceptable retard.

D'acord amb l'establert a les Instruccions de la Mesa
relatives a la tramitació de les preguntes d'iniciativa ciutadana
i als articles 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i 203, 172, 174.1 i 180.2 del Reglament de la
cambra, es presenta la pregunta d'iniciativa ciutadana per tal
que sigui assumida, si n'és el cas, per un diputat o una diputada
de la cambra.

Dia 17 de juliol de 2020 vaig registrar una alerta a l'Oficina
de Prevenció i Lluita contra la Corrupció (en endavant Oficina)
referent a un organisme públic del Consell Insular de Menorca.
L'11 de setembre de 2021, estranyat de no tenir notícies sobre
l'alerta que havia registrar 14 mesos abans, vaig registrar una
petició d'informació, demanant si havia estat arxivada sense el
meu coneixement. Dia 13 de setembre vaig rebre una
comunicació signada pel director de l'Oficina on, entre d'altres
coses, m'informava que:
1. La meva alerta no havia estat arxivada, està incorporada al
registre d'expedients en investigació amb el núm. 40/2020.
2. El nombre de denúncies ha crescut de manera important des
de la creació de l'Oficina (14 el 2018, 50 el 2019, 76 el 2020 i
88 fins al setembre de 2021).

3. L'Oficina només disposa de quatre persones per a la
investigació de denúncies d'acord a pressupost dotat per als
anys 2020/2021.
4. S'han d'investigar les 20 denúncies registrades amb
anterioritat a la que jo vaig registrar el 17 de juliol de 2020.

Pregunta 1
El Parlament té coneixement que a causa de la insuficiència

dels mitjans personals amb què està dotada la important Oficina
de Prevenció i Lluita contra la Corrupció (en endavant
Oficina), el retard per realitzar la investigació de les alertes
(denúncies) registrades i acceptades, té actualment un retard
molt superior als 14 mesos?

Pregunta 2
De la resposta del director de l'Oficina es dedueix com a

mínim el següent:
a) Si la meva alerta es registrà amb el núm. 40/2020 i hi ha

20 alertes pendents d'investigar amb antelació, es dedueix que
de les 76 alertes registrades el 2020, hi ha 56 alertes registrades
el 2020 pendents d'investigar. Si hi ha 88 alertes registrades el
2021, es dedueix que actualment (setembre de 2021) hi ha 144
alertes pendents d'investigació.

b) Fins a la data l'Oficina solament ha tengut capacitat
d'investigar o arxivar 84 alertes: 14 de 2018, 50 de 2019 i 20 de
2020.

D'acord amb l'anterior, la pregunta 2 és: El Parlament és
conscient que l'Oficina acumula moltes més alertes (denúncies)
de les que està resolent?

Pregunta 3:
Com a ciutadà de les Illes Balears consider inacceptable el

retard superior als 14 mesos per iniciar les investigacions de les
alertes (denúncies) registrades a l'Oficina.

Palma, a 20 de setembre de 2021
Josep Lluís Cardona i Enrich

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de setembre de 2021, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7581/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a impost autonòmic de la llum, davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
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L'impost especial sobre l'electricitat grava el rebut de la
llum amb una taxa del 5,11%.

Aquest tribut és un impost estatal, però els seus ingressos
són cedits a les comunitats autònomes. Hisenda el recapta i
reparteix els ingressos entre els territoris. Per això, qualsevol
transformació que realitzi haurà de negociar-la amb les
autonomies i haurà d'anar acompanyada d'alguna compensació
sobre els ingressos per a les comunitats autònomes.

Per això el Grup Parlamentari VOX-Actua Balears proposa
la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a renunciar als ingressos procedents de l'Impost
Especial sobre l'Electricitat en els pressupostos de l'any 2022
independentment que el Govern d'Espanya el redueixi i sense
exigir per això cap contraprestació per part de l'Estat,
assegurant l'equilibri pressupostari mitjançant una reducció de
despesa equivalent a l'ingrés previst en aquest concepte.

Palma, a 15 de setembre de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

B)
RGE núm. 7644/21, del Grup Parlamentari  Unidas

Podemos, relativa a promoció de la investigació
d'anticonceptius masculins, 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 Unidas Podemos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.

El 1951 es va sintetitzar la molècula que va permetre
elaborar la primera píndola anticonceptiva. La seva
comercialització no arribaria fins al 1960, dècada en la qual va
començar a vendre's als EUA. La píndola era el primer mètode
anticonceptiu i va portar un avanç important per a
l'emancipació i la llibertat de les dones.

A Espanya la píndola es va legalitzar el 1978. El 1979, el
nostre país ratificava una Convenció de les Nacions Unides
sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra
la Dona, adoptada per la seva Assemblea General mitjançant
Resolució 34/180, de 18 de desembre de 1979, que estableix al
seu article 12 que “Els Estats Parts adoptaran totes les mesures
apropiades per eliminar la discriminació contra la dona a
l'esfera de l'atenció mèdica a fi d'assegurar, les condicions
d'igualtat entre homes i dones, l'accés a serveis d'atenció
mèdica, inclosos els que es refereixen a la planificació
familiar”.

A l'article 14 de la Constitució Espanyola es proclama el
dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe. Així
mateix, l'article 9.2 determina que els poders públics han de
promoure les condicions necessàries perquè la igualtat sigui
una qüestió assolible de manera real i efectiva.

El Congrés dels Diputats va aprovar el 2019 l'últim pla
operatiu sobre salut sexual i reproductiva a Espanya on es
consideraven prioritàries vuit mesures a realitzar durant el
període 2019-2020, entre les quals destaca “promoure l'accés
equitatiu a anticonceptius d'última generació”, que
desenvolupava una sèrie d'actuacions bolcades a la necessitat
d'analitzar els anticonceptius actualment inclosos a la cartera de
serveis, la inclusió de nous anticonceptius i la vigilància
d'equitat a l'accés.

La realitat ens enfronta a una veritat injusta perquè
culturalment s'ha assumit que són les dones les úniques
responsables de la concepció i per tant les úniques destinatàries
dels mètodes anticonceptius. El sistema reproductor masculí és
fèrtil tots els dies de l'any, a qualsevol hora, mentre que les
dones només són fèrtils una vegada al mes durant 48 hores. No
obstant això, la gran majoria dels mètodes anticonceptius estan
pensats per a les dones amb l'única excepció de la vasectomia.

Els mètodes anticonceptius actuals estan pensats per les
dones amb efectes secundaris habituals que passen des de
canvis en l'estat d'ànim, canvis d'humor i depressió fins a quists
d'ovaris, infarts i accidents cerebrovasculars. També s'ha
observat un lleuger augment de casos de càncer uterí i de mama
en dones que usen la píndola.

Actualment, 214 milions de dones a tot el món utilitzen la
píndola. Segons l'Enquesta Nacional d'Anticoncepció de 2020
a Espanya el 27% de les dones en edat fèrtil utilitza un mètode
anticonceptiu individual. Fins i tot si parlem del preservatiu,
que és un mètode compartit, la càrrega d'exigir el seu ús i
portar-lo a mà recau, en un 90% dels casos, també a les dones.
Aquesta desigualtat en l'enfocament de l'àmbit sexual i
reproductiu discrimina la dona, que la situa com a responsable
de tot el procés reproductiu, des de la planificació familiar fins
a les labors posteriors de cures. D'aquesta manera, es continua
perpetuant la desigualtat d'oportunitats entre homes i dones
principalment en els resultats del seu desenvolupament
professional i personal fomentant així la conseqüent bretxa de
gènere.

Fins ara no hi ha hagut cap intenció clara per part de les
farmacèutiques per investigar el desenvolupament d'algun
mètode anticonceptiu masculí. En nombroses ocasions, les
farmacèutiques han considerat la recerca de mètodes
anticonceptius masculins com a “poc rendibles”.

Només tenim referència al 2016 quan un estudi,
copatrocinador per les Nacions Unides per a la revista Journal
of Clinical Endocrinology and Metabolism, va injectar a alguns
homes testosterona i progestàgens, una solució similar a les que
es troben a les píndoles femenines. L'estudi va quedar paralitzat
quan es va observar que portava alguns efectes secundaris en
els homes com a acne, trastorns en l'estat d'ànim i augment de
la libido.

El 2021 hem de continuar avançant en aquesta línia. És el
moment de dissenyar una nova Estratègia de Salut Sexual amb
enfocament de gènere perquè les polítiques sobre salut sexual
i reproductiva s'ajustin a la corresponsabilitat en la concepció.
D'aquesta manera, els homes també han d'assumir la
responsabilitat en la planificació familiar.
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Això requereix necessàriament, la promoció i el foment de
la recerca de la creació i implantació d'una píndola
anticonceptiva masculina així com l'accés universal a aquesta.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l'Estat:

1. A incentivar econòmicament la recerca en l'àmbit de
l'anticoncepció masculina i a la creació de mecanismes
preferents d'avaluació econòmica per, en el moment en el qual
es trobi aprovada per les agències del medicament competents
a nivell europeu i estatal, procedir a la seva avaluació per part
de l'Agència Espanyola d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries
i, si procedís, al seu finançament per part del Sistema Nacional
de Salut.

2. A incloure a la pròxima Llei de salut sexual i reproductiva
mesures de corresponsabilitat en tot el procés reproductiu, així
com actualitzar l'Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva amb
la condició d'incorporar perspectiva de gènere, per eliminar
definitivament les desigualtats socials entre homes i dones en
l'accés a la salut, als processos reproductius, i a la planificació
familiar.

3. A desenvolupar polítiques públiques enfocades a fomentar
la corresponsabilitat a tot el procés reproductiu, per
conscienciar a la població de la necessitat de compartir
responsabilitats i involucrar als homes en la concepció.

Palma, a 17 de setembre de 2021
La diputada
Gloria Pilar Santiago i Camacho
El portaveu
Alejandro López i Soria

C)
RGE núm. 7645/21, dels Grups Parlamentaris  MÉS per

Mallorca i Socialista, relativa a participació de les
institucions de les Illes Balears en el DORA 2022/26 i no a
l'ampliació de l'Aeroport de Palma, 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 MÉS per Mallorca i Socialista presenten la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

Durant els darrers dies, després de mesos de negociacions,
el Govern de l'Estat espanyol ha suspès els projectes
d'ampliació previstos per l'aeroport del Prat per la falta de
consens entre el Govern de l'Estat i el Govern de la Generalitat.

Entre els distints motius de discrepància hi ha el contingut
del DORA 2022-2026, que fou presentat a la Comissió de
Coordinació Aeroportuària de Catalunya i que sembla no ha
assolit el consens institucional.

El passat 7 de juliol de 2020, el Parlament de les Illes
Balears aprovà una proposició no de llei que instava a la no-
realització d'obres que suposin un increment de la capacitat
actual de l'aeroport de Palma.

D'igual manera, el Parlament aprovà una segona proposició
no de llei que instava que els recursos econòmics de les obres
d'ampliació es destinin a altres projectes que suposin millores
als aeroports de les Illes Balears i que sí tenguin el suport de les
institucions de les Illes Balears.

A l'esmentada proposició no de llei del paràgraf anterior,
s'instava també el següent: impulsar, amb AENA i la
participació de les institucions de les Illes, un nou Pla Director
Sectorial per l'Aeroport de Son Sant Joan, adequat a la realitat
actual.

El dit Pla, o en general qualsevol instrument que fixi i reguli
la capacitat operativa de l'aeroport, s'ha de sotmetre a avaluació
ambiental estratègica que haurà de considerar l'impacte
ambiental del trànsit aeri i la seva incidència sobre la capacitat
de càrrega de l'illa i, en general, integrar els aspectes
ambientals en la presa de decisions dels plans i programes;
avaluació ambiental que no han tramitat ni el vigent i obsolet
Pla Director (2001) ni el DORA 2017-2021.

A dia d'avui les institucions de les Illes Balears no disposen
del projecte final del nou DORA (Document de Regulació
Aeroportuària) i no hi han donat el vistiplau, un document
quinquennal que podria aprovar-se el proper 30 de setembre de
2021, tal i com s'ha publicat recentment.

Per això, i a la vista de l'exposat, els Grups Parlamentaris
MÉS per Mallorca i Socialistes presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reitera el seu rebuig a
l'ampliació de l'aeroport de Son Sant Joan i a qualsevol
actuació encaminada a un increment de la capacitat actual i
reclama que aquests recursos econòmics es destinin a projectes
de millora als aeroports de les Illes Balears que comptin amb
el consens institucional.

2. Davant la imminent aprovació del nou DORA, el Parlament
de les Illes Balears reclama al Govern de l'Estat espanyol i a
AENA que aquest compti amb l'acord de les institucions de les
Illes Balears, s'acceptin les al·legacions formulades pel Govern
de les Illes Balears i s'informi les institucions de les Illes
Balears al respecte abans de l'aprovació definitiva.

3. En coherència amb la PNL de rebuig a l'ampliació de
l'Aeroport de Son Sant Joan (RGE núm. 3478/20), aprovada el
passat 7 de juliol de 2020, el Parlament de les Illes Balears
demana que el nou DORA se sotmeti a avaluació ambiental
estratègica.

4. El Parlament de les Illes Balears manté el seu posicionament
respecte de tota la resta de punts de la Proposició no de llei
3478/20, aprovada en sessió plenària del Parlament de les Illes
Balears el passat 7 de juliol de 2020.

Palma, a 17 de setembre de 2021
Els diputats
Josep Ferrà i Terrassa
Damià Borràs i Barber
Els portaveus
Miquel Ensenyat i Riutort
Pilar Costa i Serra
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 10253/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a subvenció
corresponent a la cooperació bilateral directa prevista al
Pla anual 2020 GOIB.

Atesa la suspensió de les activitats de cooperació per causa
de la pandèmia, es va facilitar perquè la DG Pressuposts
pogués dotar de forma centralitzada les partides del
subprograma 4131G01 COVID-19 per fer front a la pandèmia.

Palma, 1 de setembre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 10943/20, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a brot de COVID-19 a la
UIB (1).

Aquest és el comunicat que la UIB va fer públic el 16 de
juliol de 2020:

La Universitat de les Illes Balears ha activat el protocol per
una cas de COVID-19, ja que dia 14 de juliol un treballador
dels serveis administratius de l’edifici Guillem Cifre de
Colonya donà positiu en les proves de la malaltia després d’un
viatge a la península. Hi ha 16 persones més a qui els fan
seguiment per haver-hi estat en contacte, 13 de les quals estaran
en aïllament fins al 27 de juliol. Les tres proves PCR
realitzades fins al moment han donat negatiu i avui se’n faran
deu més. En tractar-se d’un únic cas detectat, actualment no
poden parlar de brot.

Palma, 24 d’agost de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 10944/20, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a brot de COVID-19 a la
UIB (2).

El 12 de març de 2020 la Universitat de les Illes Balears va
publicar el protocol d’actuació davant l’alerta sanitària pel
coronavirus 2019. Un protocol aprovat pel Consell de Direcció
i que ha estat permanentment en revisió en funció de l’evolució
i la nova informació que s’ha disposat de la malaltia i de les
instruccions que s’han rebut per part de les autoritats sanitàries
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i del Ministeri de
Sanitat.

Totes aquestes modificacions s’han anat publicant a la web
de la UIB: uib.cat

Per altra banda, la UIB disposa d’un portal específic on hi
trobareu tota la informació actualitzada i acurada:
https://coronavirus.uib.cat/

Palma, 24 d’agost de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 10945/20, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a brot de COVID-19 a la
UIB (3).

Des de l’inici de la pandèmia causada per la COVID-19, la
Universitat de les Illes Balears va posar en marxa un protocol
d’actuació davant l’alerta sanitària pel coronavirus. Un protocol
que ha estat permanentment en revisió en funció de  l’evolució
i la nova informació que s’ha disposat de la malaltia i de les
instruccions que s’han rebut per part de les autoritats sanitàries
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i del Ministeri de
Sanitat.

Palma, 24 d’agost de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 13636/20, presentada per la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a mesures i programes específica per
als nins amb necessitats especials (NESE) de la Conselleria
d'Educació en un context de pandèmia com l'actual i
davant l'imminent inici del curs escolar 2020-2021.

La inclusió educativa és un principi fonamental per a la
Conselleria d’Educació i FP, amb la finalitat d’atendre a la
diversitat de les necessitats de tot l’alumnat.

A l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 22 de
maig de 2019 per la qual es regula el funcionament dels serveis
d’orientació educativa, social i professional de les Illes Balears,
es detalla el model d’orientació educativa, social i professional
que es duu a terme en totes les etapes educatives amb una
intervenció des dels propis centres de manera coordinada amb
els diferents professionals que hi intervenen.

Per tant, per a una vertadera inclusió és imprescindible la
implicació de tots els membres de la Comunitat Educativa
(docents, famílies, alumnes i altres professionals).

En el centre:
• L’equip directiu ha d’organitzar els espais i els horaris i

marcar la pedagogia i metodologia del centre tenint com a
principi bàsic la inclusió.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-055.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-058.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-058.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-058.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-062.pdf#page=49
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• El tutor és qui més temps dedica a l’alumnat del seu grup
classe. El descens de ràtios és un factor molt positiu a tenir
en compte per atendre la diversitat.

• La resta de docents que intervenen a l’aula han de conèixer
la diversitat de cada aula.

• L’equip de suport està format per l’orientador (orienta i
coordina a l’hora d’establir mesures d’atenció a la
diversitat, de promoure pràctiques inclusives i de millorar
la convivència, la innovació educativa i l’acció tutorial), la
mestra de suport educatiu (PT), la mestra d’audició i
llenguatge (AL), la mestra d’atenció a la diversitat (AD) i
els professors/es tècnics de serveis a la comunitat (PTSC)o
educadors socials.

• En alguns casos, el centre pot comptar (amb auxiliars
tècnics educatius (ATE), fisioterapeutes, intèrprets de
llengua de signes (ILS) o altres professionals que pogués
necessitar l’alumnat d’acord amb les seves necessitats
específiques de suport educatiu, aquests professionals
formaran part de les unitats d’orientació.

• Els equips especialitzats d’alta intensitat d’intervenció
educativa per a l’atenció a alumnes amb necessitats
específiques de suport educatiu:

1. Equip d’Alteració del Comportament (EAC).
2. Equip per a l’Avaluació i Intervenció de les Dificultat
Socials i de la Comunicació i dels Trastorns del
Neurodesenvolupament (EADISOC)
3. Equip per a la Intervenció amb l’Alumnat amb
Dificultats Visuals (EADIVI).
4. Equip de Comunicació, Llenguatge i Aprenentatge
(ECLA).

• Les unitats volants d’atenció a la inclusió (UVAI) i la unitat
volant d’ajuts tècnics (UVAT) que atenen a alumnes amb
necessitats educatives especials derivades de les
discapacitats o trastorns següents:

1. Discapacitat sensorial auditiva (DSA)
2. Discapacitat intel·lectual per alteracions
cromosòmiques o per malalties rares (DI)
3. Discapacitat motòrica que requereix suport a
l’autonomia i a l’aprenentatge, als sistemes
augmentatius i alternatius de la comunicació, d’accés a
l’ordinador i a l’entorn escolar (UVAT).
4. Trastorn de l’espectre autista (TEA).

• Les famílies: és bàsica una informació, col·laboració i
participació de les famílies en la dinàmica dels centres.

• Personal no docent del centre, si hi ha personal
administratiu, de consergeria o de neteja també han de
conèixer i participar del projecte del centre.

Només amb la implicació de tots i totes i amb un canvi de
mirada de l’aprenentatge i l’educació, ja que tots i cadascun
dels nostres infants són únics i podrem aconseguir una
vertadera inclusió.

Durant la passada legislatura i el que duim d’aquesta, s’han
incrementat les dotacions de personal als centres, quant a major
nombre de docents i, també concretament, més nombre
d’orientadors, mestres de suport (PT i AL), ATE, equips
específics, UVAI... i s’ha potenciat la formació permanent dels
nostres docents i professionals quant a inclusió i atenció a la
diversitat.

Palma, 15 de setembre de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 15023/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a processos judicials que s'han obert per
part del Govern per recuperar els habitatges públics de
l'IBAVI ocupats il·legalment a Camp Redó els anys 2019 i
2020.

25 denúncies; 22 procediments judicials; 14 resolts.

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

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 1443/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a compliment de la PNL 8791/20 (III).

Pel que fa referència a la Conselleria d’Afers Socials i
Esports, l’informem que tots els romanents de l’any 2020 que
es varen poder incorporar al pressupost de l’any 2021 ja s’han
utilitzat per augmentar la principal partida de subvencions al
teixit esportiu, la qual ha augmentat un 15%.

Pel que fa a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball, l’informem que la línia de patrocinis del Govern de les
Illes Balears a grans esdeveniments esportius singulars i
internacionals està gestionada per l’Agència d’Estratègia
Turística de les Illes Balears (AETIB). Aquesta ha passat de
900.000€ a l’any 2020 als 2,5M de l’any 2021, per una banda,
perquè s’han incorporat tots els romanents en aquests conceptes
al pressupost de l’any 2021 i perquè aquesta partida s’ha
augmentat un 177,7%.

Finalment, comentar-li que els consells insulars i els
ajuntaments també en són competents i els correspondria a ells
donar la seva informació al respecte.

Palma, 9 de setembre de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez
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Ordre de Publicació
H)

A les Preguntes RGE núm. 1898 a 1908/21, presentades
per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives
a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes
amb necessitats especials de que disposen el CEIP Mare de
Déu del Carme a Maó, el Col·legi Públic Verge del Carme
(Maó), el CEIP Es Molinar, Infant Felip, el CEIP
Urbanitzacions de Llucmajor a Puig de Ros, l’Escola Mata
de Jonc (Palma), el CEIP Sant Jordi, el CEIP Camilo José
Cela, el CEIP Nova Cabana, el Col·legi Públic de
Pràctiques, el CC Sant Vicenç de Paül de Sóller i el CEIP
Es Vivero (Palma).

Ateses les característiques de les respostes, queden
dipositades al Registre General de l'Oficialia Major de la
cambra.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 4303/21, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures restrictives
anunciades des del Govern per aplicar-se des del 24 d'abril,
en relació amb les activitats que desenvolupen les entitats
del tercer sector en el context de la pandèmia de la COVID-
19.

Totes les mesures adoptades pel Govern relacionades amb
les entitats del tercer sector, com amb tota la resta, es poden
consultar als BOIB publicats. Es pot trobar tot el recull de
publicacions a la web que el Govern de les Illes Balears ha
posat a disposició per facilitar la seva consulta: 

https://www.caib.es/sites/advocacia/ca/normativa_estat_dalar
ma_covid-19/

Palma, 1 de setembre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 4638/21, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions de l'OBIA en
relació amb una denúncia de CONSUBAL a l'oficina
anticorrupció per la gestió de l'IMAS pel que fa a uns
presumptes abusos de menors.

Significar que a data 29 de juliol de 2021, l’Oficina Balear
de la Infància i l’Adolescència (OBIA) no ha rebut cap
comunicació o trasllat de denúncia interposada per Consubal a
l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes
Balears, per la qual cosa desconeix el seu contingut.

No obstant l’anterior cal significar el següent:

En data 13 de juliol de 2020, el president de l’Associació de
consumidors i usuaris de les Illes Balears (Consubal), va
comparèixer davant l’OBIA per assabentar-ne, entre altres

presumptes irregularitats, d’uns possibles abusos a menors al
centre d’acolliment residencial de protecció de menors
concertat amb l’IMAS, “Llars El Temple”.

En la mateixa data, l’Associació CONSUBAL va
formalitzar denúncia davant l’OBIA als efectes esmentats, la
qual una vegada analitzada i determinada la competència, es va
admetre a tràmit per l’OBIA en data 14 de juliol de 2020.

En data 20 de juliol de 2020, des de l’OBIA es va fer un
requeriment al conseller executiu del Departament de Drets
Socials i president de l’IMAS, sobre informe per presumptes
irregularitats al centre d’acolliment residencial Llars el Temple
atès una possible vulneració dels drets del menor.

En data 27 de juliol de 2020, des de la direcció de l’OBIA
es va fer diligència informativa amb la direcció del centre
d’acolliment residencial de protecció de menors gestionat per
la “Comunitat Palma Terciàries Trinitàries, Llar el Temple”.

En data 14 d’agost de 2020 es va rebre informe de l’IMAS
als efectes oportuns.

En reunió de gener de 2021 es va demanar a l’IMAS
ampliació de l’informe requerit.

En data 10 de març de 2021, des de l’OBIA es va demanar
novament l’ampliació de l’informe a l’IMAS als efectes
oportuns.

En data 24 de març de 2021, es va rebre informe de la
Secció juridicotècnica de l’IMAS als efectes oportuns.

En data 26 de març de 2021, des de l’OBIA es va efectuar
un nou requeriment a la Direcció Insular d’Infància i Família de
l’IMAS per a ampliació d’una sèrie de particulars a la
informació rebuda per part de l’IMAS.

En data 4 de maig de 2011, l’OBIA va assabentar-se
mitjançant els mitjans de comunicació social que l’associació
CONSUBAL va denunciar davant l’Oficina anticorrupció a
l’IMAS en la gestió d’uns presumptes abusos sexuals a la “Llar
El Temple”.

Palma, 1 de setembre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 5934/21, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a publicació al Portal de
Transparència de la CAIB del llistat d'alts càrrecs del
Govern vacunats contra la COVID-19.

Des de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica es formula la següent
resposta:

En primer lloc el Portal de Transparència no és un ens
autònom, simplement es tracta d’una de les eines utilitzades pel
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Govern en compliment dels compromisos de transparència amb
la ciutadania.

La Direcció General de Transparència, que és qui vehicula
el Portal de Transparència, s’ha limitat a la recepció i
publicació dels llistats de vaccinació d’alts càrrecs del Govern
en compliment dels acords del Consell de Govern adoptats
sobre aquest tema els dies 26 d’abril i 21 de juny.

Els llistats de vaccinació s’han actualitzat a partir de la
informació que han facilitat les diferents conselleries a la
Conselleria de Presidència. En tot cas, la competència per a
respondre qüestions relacionades amb el contingut i
actualització dels llistats de vacunació d’alts càrrecs del Govern
no li correspon a aquesta Conselleria.

Per part de la Direcció General de Transparència, després
de la recepció de la informació recopilada per la Conselleria de
Presidència, s’han anat publicant els llistats el més aviat
possible i en condicions no exemptes de problemes tècnics
relacionats amb la capacitat de la pàgina web.

Concretament la seqüència de moviments en la pàgina web
del Portal de Transparència ha estat el següent:
• Dia 26. Per acord del Consell de Govern es recepciona en

la Direcció General de Transparència el primer llistat de
vacunació enviat per la Conselleria de Presidència. Es penja
en un enllaç creat a aquest efecte.

• Dia 21 de juny. Nou acord del Consell de Govern per
actualitzar el llistat. Es recepciona en la Direcció General
de Transparència entre els dies 22 i 24 de juny nou llistat de
vaccinació enviat per la Conselleria de Presidència. Després
de diversos problemes tècnics derivats del format utilitzat
per a recollir les dades es penja la informació del llistat el
25 de juny en un enllaç creat a aquest efecte.

Tots els enllaços amb els llistats de vaccinació s’han anat
creant en el Portal de Transparència a aquest efecte i seguint
exclusivament instruccions dels acords dels Consells de
Govern, ja que és una informació temporal no contemplada en
cap moment en la regulació de Transparència i Bon Govern.

Palma, 24 de juliol de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 5995 i 5996/21, presentades
pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relatives a macrobrot COVID-
19 viatges d'estudis (1 i 2).

No eren viatges d’estudis, perquè cap centre educatiu en va
organitzar. Eren grups de joves estudiants, amb viatges
organitzats de manera privada, per tant era grup de gent que
venia de viatge, i al Govern de les Illes Balears li resulta
impossible reunir-se amb tots els grups de persones que viatgen
a les Illes.

Encara així en data 9 de juny de 2021 la naviliera Balearia
posa en coneixement de GSAIB que a partir de dia 12 de juny

de 2021 traslladarà a les Illes Balears grups de viatges de joves
estudiants provinents d’altres comunitats autònomes.

Davant aquesta comunicació GSAIB dissenya un dispositiu
específic pels grups de viatges d’estudiants amb la finalitat de
facilitar l’operativa dels controls documental i sanitari en els
ports afectats.

Els passatgers que formen part dels viatges d’estudiants no
realitzen el mateix circuit que la resta dels passatgers, pugen
directament als autocars disposats per les companyies
organitzadores en els molls del port i el personal del GSAIB
puja als autocars per a realitzar els controls.

El controls documental i sanitari consisteixen en la lectura
del Formulari de Control Sanitari i comprovació de la
documentació de l’opció seleccionada en el mateix formulari
per a acreditar el seu estat de salut en relació amb la
COVID-19. Una vegada realitzats els controls, si no hi ha cap
incidència sobre aquest tema, l’autocar abandona la zona
portuària cap al seu destí final.

Les arribades i el nombre de passatgers que formen parts
dels grups de viatges d’estudiants dels quals GSAIB té
coneixement són els següents:

• Balearia trajecte València-Palma
11/06/21: 737; 12/06/21: 549 i 687; 13/06/21: 655;
14/06/21: 210
15/06/21: 195; 16/06/21: 219; 17/06/21: 83; 18/06/21: 47

• Balearia trajecte Barcelona-Palma
17/06/21: 198; 18/06/21: 205; 19/06/21: 202; 20/06/21:
206; 
21/06/21: 192; 22/06/21: 196; 23/06/21: 198; 24/06/21:
200;
25/06/21: 194; 26/06/21: 189; 27/06/21: 200; 28/06/21:
195;

• Balearia trajecte Barcelona-Ciutadella
20/06/21: 136; 21/06/21: 309; 

• Transmediterranea trajecte València-Palma
17/06/21: 203; 

• Transmediterranea trajecte Barcelona-Palma
19/06/21: 445; 21/06/21: 51; 

Tots els passatgers que formen part d’aquests grups han
passat els controls documental aportant el QR obtingut quan
s’emplena el Formulari de Control Sanitari i l’acreditació del
seu estat de salut en relació a la COVID-19, que en aquests
casos ha estat majoritàriament test ràpid d’antígens a origen i
uns quants PCR, certificat de recuperació o pauta de
vaccinació.

En cas de no rebre comunicació de grups de viatges
d’estudiants tots els passatgers es tracten com a passatgers
comuns i els controls es realitzen en base a l’establert a l’Acord
del Consell de Govern de dia 4 de juny de 2021 de Modificació
de l’Acord del Consell de Govern de dia 31 de maig de 2021
pel qual s’estableixen mesures excepcionals establertes per a
prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19
durant part del mes de juny de 2021 i a la Resolució de la
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consellera de Salut i Consum de dia 4 de juny de 2021 per la
qual aquest modifica la Resolució de la consellera de Salut i
Consum de 21 de maig de 2021 per la qual s’estableixen
mesures sanitàries específiques per a donar seguretat en l’accés
a les Illes Balears a les persones residents o als visitants.

Palma, 2 d’agost de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 6003/21, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mitjans de la Direcció General
d'Emergències i Interior per al control de les normes
COVID.

El personal del departament d’emergències és l’encarregat
de coordinar i realitzar l’activitat inspectora de les normes
COVID-19. Aquesta es coordina amb els inspectors de turisme,
salut, transports, educació, dels consells insulars, així com amb
les diferents policies locals i cossos i forces de seguretat.
També es compta amb el personal de la unitat operativa
d’emergències i 4 drons.

A més de la Direcció General es du a terme tant el registre
de totes les actes d’incompliment de la normativa com els
expedients sancionadors: A dia 1 de juliol, la Direcció General
d’Emergències i Interior disposa de 7 persones encarregades de
registrar al registre EXPECOV les denúncies per
incompliments de la normativa COVID-19, efectuades pel
personal inspector i pels membres de les forces i cossos de
seguretat.

En relació amb la instrucció dels expedients sancionadors,
a partir de l’1 de juliol la D.G. d’Emergències disposa de 21
persones instructores d’expedients sancionadors, 2
administratius i 1 auxiliar administratiu. Aquest personal és
l’encarregat de tramitar les denúncies registrades.

Palma, 26 de juliol de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 6004/21, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a consells de coordinació de policies locals
els anys 2020 i 2021.

Durant el període sol·licitat, s’han fet un total de 13
reunions tècniques i 2 reunions ordinàries.

Palma, 26 de juliol de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 6009/21, presentada pel
diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a pesca d'arrossegament a les Illes
Balears, reunió en la qual han participat la consellera Sra.
De la Concha, i el ministre Sr. Planas.

La disposició a la col·laboració, com amb tants altres temes
de hem tractat amb el ministeri, va ser bona.

Palma, 2 d’agost de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
P)

A les Preguntes RGE núm. 6011 i 6015/21, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a menors residents a les
Illes Balears, menors de 16 anys que han estat infectats i/o
que estan en quarantena pel macrobrot de COVID-19 que
ha afectat recentment diferents viatges d'estudis amb
destinació a les Illes Balears.

Cap menor de 16 anys resident a les Illes Balears no ha estat
aïllat o en quarantena pel macrobrot.

Palma, 2 d’agost del 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard 

Ordre de Publicació
Q)

A les Preguntes RGE núm. 6012 i 6016/21, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a menors residents a les
Illes Balears, menors de 18 anys que han estat infectats i/o
que estan en quarantena pel macrobrot de COVID-19 que
ha afectat recentment diferents viatges d'estudis amb
destinació a les Illes Balears.

Cap menor de 18 anys resident a les Illes Balears no ha estat
aïllat o en quarantena pel macrobrot.

Palma, 2 d’agost del 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard 

Ordre de Publicació
R)

A les Preguntes RGE núm. 6013 i 6017/21, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a menors no residents a les
Illes Balears, menors de 16 anys que han estat infectats i/o
que estan en quarantena pel macrobrot de COVID-19 que
ha afectat recentment diferents viatges d'estudis amb
destinació a les Illes Balears.

Cap menor de 16 anys no resident a les Illes Balears ha estat
infectats o en quarantena pel macrobrot.
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Palma, 2 d’agost del 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
S)

A les Preguntes RGE núm. 6014 i 6018/21, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a menors no residents a les
Illes Balears, menors de 18 anys que han estat infectats i/o
que estan en quarantena pel macrobrot de COVID-19 que
ha afectat recentment diferents viatges d'estudis amb
destinació a les Illes Balears.

43 menors de 18 anys no residents a les Illes Balears han
estat positius pel macrobrot i 82 menors de 18 anys no residents
a les Illes Balears han estat en quarantena pel macrobrot.

Palma, 2 d’agost del 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard 

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 6019/21, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a protocol d'actuacions que
s'ha seguit per fer front al macrobrot de COVID-19 que ha
afectat recentment diferents viatges d'estudis amb
destinació a les Illes Balears.

Atès l’àmbit nacional del brot, l’estratègia d’actuació es va
basar tant en l’Estratègia de Control vigent (document
nacional) com en les conclusions de la Ponència d’Alertes i
Emergències Sanitàries després de l’anàlisi inicial de les dades:

Identificació de grups, procedència i llocs d’allotjament,
identificació de casos i indicació d’aïllament, identificació
de contactes estrets i indicació de quarantena, identificació
d’esdeveniments d’assistència, identificació de possibles
contactes en àmbit laboral.

Palma, 31 d’agost del 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard 

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 6020/21, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informació a pares, mares
i/o tutors legals dels menors afectats pel macrobrot de
COVID-19 que ha afectat diversos viatges d'estudis a les
Illes Balears.

Des de la Direcció General de Salut Pública i Participació
es va contactar amb els pares i mares i/o tutors legals dels
menors afectats per ordre de la directora general de Salut
Pública i Participació.

Palma, 31 d’agost del 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard 

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 6021/21, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a durada de la quarantena
dels menors afectats pel macrobrot de COVID-19 que ha
afectat diversos viatges d'estudis a les Illes Balears.

Els afectats (casos confirmats) no realitzen “quarantena”.
Per als afectats s’estableixen 10 dies d’aïllament. Es base en un
criteri epidemiològic en funció del període a partir del qual
l’afectat deixa de ser una font d’infecció combinat -si escau-
amb un criteri clínic (absència de símptomes durant un període
determinat).

Palma, 31 d’agost del 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard 

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 6022/21, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conselleria o ens
encarregat de posar-se en contacte amb els menors afectats
pel macrobrot de COVID així com amb els seus familiars i
tutors.

Ha estat encarregada la Conselleria de Salut, tant des de la
central de gestor contactes amb els menors així com la Direcció
General de Salut Pública i Participació dels pares i mares i/o
tutors legals.

Palma, 31 d’agost del 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard 

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 6023/21, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a condicions de confinament
dels menors afectats pel macrobrot de COVID que ha
afectat recentment diversos viatges d'estudis a les Illes
Balears.

Les condicions de confinament per mor dels aïllaments i de
les quarantenes, són les establertes pels protocols existents.

Les condicions han estat les mateixes que ha de mantenir
qualsevol turista que és positiu o contacte estret.

Palma, 31 d’agost del 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard 
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Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 6024/21, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ingressos hospitalaris  de
menors afectats com a conseqüència del macrobrot de
COVID que ha afectat recentment diversos viatges
d'estudis amb destinació a les Illes Balears.

Hi ha hagut 11 ingressos hospitalaris de menors a
conseqüència del macrobrot.

Palma, 31 d’agost del 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard 

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 6025/21, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fugues de menors que
estaven confinats com a conseqüència del macrobrot de
COVID que ha afectat diversos viatges d'estudis a les Illes
Balears.

La Conselleria de Salut i Consum insta a l’aïllament dels
casos positius. Quant als seus contactes estrets, insta a fer
quarantena. Tant l’aïllament com la quarantena es poden fer a
un domicili particular. En cas que la persona no disposi d’un
lloc on poder fer l’aïllament o la quarantena, la Conselleria
ofereix la possibilitat de quedar a un “hotel pont”.

Palma, 31 d’agost del 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard 

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 6035/21, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuació de l'Oficina de la
Infància i l'Adolescència (OBIA) en relació amb els menors
afectats pel macrobrot de COVID a les Illes Balears (4).

L’Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència realitza
supervisions amb relació als drets de salut i accés a la sanitat
dels menors. A més, en cas d’haver-hi una reclamació, fa el
seguiment dels menors ingressats a hospitals, però no d’ofici.

Palma, 31 d’agost del 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard 

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 6039/21, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informació a les famílies
de la resolució de l'autoritat sanitària de les Illes Balears
que acorda el trasllat a l'Hotel Bellver per ser confinats.

Per ordre de la directora general de Salut Pública, al llarg
del diumenge 27 de juny, es varen posar en contacte amb cada
una de les persones que hi havia donat positiu o era contacte
estret, així com a les seves famílies, fins que es va poder
contactar amb tots.

Palma, 31 d’agost del 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard 

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 6040/21, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a menors no residents que
han estat en contacte estret amb un infectat pel macrobrot
de COVID-19 produït a les Illes Balears recentment.

El nombre de menors no residents que han estat en contacte
estret amb un positiu pel macrobrot, ha estat de 82.

Palma, 31 d’agost del 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard 

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 6041/21, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nombre de les PCR
practicades als menors no residents i als residents amb
motiu del macrobrot de COVID-19 produït a les Illes
Balears recentment.

Se’ls ha realitzat una PCR a tots els casos i als contactes
estrets un total de 271.

Els resultats de les PCR d’aquestes persones s’obtingueren
entre els dies 24 de juny i 8 de juliol.

Palma, 31 d’agost del 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard 
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Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 6062/21, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures i actuacions
del Govern per donar compliment a l'aprovació de la PNL
RGE núm. 10843/20, relativa a la malaltia pulmonar
obstructiva crònica (MPOC) i la COVID-19.

Des de l’Atenció Primària:
• La GAPM de Mallorca ha elaborat una sèrie de

recomanacions de seguiment post-COVID per als
professionals d’Atenció Primària.

• Quant a seguiment específic en pacients EPOC que hagin
patit una infecció COVID es fa el mateix seguiment que
altres pacients sense o amb patologies prèvies. 

• En ASEF existeix protocol específic amb criteris de
derivació establerts a la consulta post-COVID de
pneumologia a la qual es pot derivar des d’Atenció Primària
si així està indicat.

Des de l’Atenció Hospitalària:
• A l’Hospital Son Espases i a l’Hospital Can Misses s’han

creat consultes específiques per a pacients EPOC que han
passat COVID.

• A la resta d’hospitals són atesos pels especialistes de
pneumologia.

• S’han establert protocols de derivació des d’Atenció
Primària a aquestes consultes.

Palma, 2 d’agost del 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard 

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 6067/21, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a juntes de seguretat celebrades els mesos
de maig i juny de 2021.

Durant el període sol·licitat, s’han celebrat 2 Juntes de
Seguretat. Una d’elles fou celebrada al municipi de Palma, dia
25 de maig, i l’altra al municipi de Ciutadella, dia 11 de juny.
En ambdues hi assistí el director general. 

Cal recordar que les Juntes de Seguretat no les convoca el
Govern de les Illes Balears, sinó el batle de cada municipi. El
Govern de les Illes Balears hi assisteix de convidat. En aquest
sentit, el Govern també està a disposició del conjunt de
municipis de la nostra comunitat autònoma.

Palma, 28 de juliol de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 6083/21, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a tramesa i presentació
en el Parlament de les Illes Balears de l'informe de l'Oficina
Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) l'any 2020.

L’informe de l’Oficina Balear de la Infància i Adolescència
(OBIA) de 2020 fou tramès al Parlament de les Illes Balears el
passat dia 22 de juliol.

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

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 6088 a 6091/21, presentades
pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relatives a defensor dels usuaris
del sistema sanitari públic de les Illes Balears, propostes,
suggeriments i recomanacions 2020 i 2021 i queixes i
reclamacions 2020 i 2021.

Activitat de l’Oficina del Defensor dels usuaris l’any 2020

L’any 2020 està marcat per tres factors que han afectat
l’activitat de l’Oficina de Defensor, així com les variables que
defineixen el seu registre.

Indubtablement, el primer factor ha estat la presència de la
pandèmia pel virus SARS-COV 2 que ha ocasionat una
disminució de nombre de queixes i reclamacions en les èpoques
d’augment dels contagis. Al mateix temps ha produït canvis en
els motius de reclamació ja que el 11,48% del total estan
relacionats directament amb la COVID-19 (aïllaments, baixes,
protocols, proves PCR) mentre que en altres casos com ara les
demores apareix com a causa secundària.

El segon factor ha estat la publicació del Decret 21/2020
del 10 de juliol de l’any 2020 que regula les funcions i
activitats del Defensor dels usuaris de la Sanitat Pública de les
Illes Balears i dona consistència estructural i administrativa a
l’Oficina del Defensor.

Finalment durant el 2020 s’ha produït un canvi de la
persona titular, per renúncia del Sr. Miquel Gascón al juny de
l’any 2020, sent nomenada la Sra. Micaela Llull el 23 de
setembre del mateix any.

Queixes, reclamacions, suggeriments de l’any 2020

Activitat 2020 (gener a desembre 2020)

Total Tancades Obertes En tràmit

Queixes 133 121 12 3

Recla-
macions 74 65 9 4
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Informa-
ció 22 22 -- --

Agraï-
ments

3 -- -- --

Total 235 207 21 7

Els criteris i actuacions que es varen seguir durant la
primera meitat de l’any 2020 corresponen al seguiment de la
Instrucció del 2019 03.06 que regulava el funcionament de
l’Oficina del Defensor en absència d’un decret vigent. A partir
de la publicació del Decret 21/2020 de 10 de juliol de l’any
2020 s’ajusten les directrius i variables d’activitat al que marca
i regula el mateix.

La gestió de les queixes i reclamacions es va realitzar a
través dels Serveis d’Atenció a l’Usuari d’Atenció Primària,
Hospital o Ib-Salut segons correspongués pel contingut i motiu.

Les peticions d’informació es van gestionar directament des
de l’Oficina o es va sol·licitar al servei adequat per
proporcionar-la a l’usuari.

En els temes que no eren de la competència del Defensor,
se li a explicar així a l’usuari, a més de donar una orientació
sobre el servei o centre on havia d’acudir per solucionar el seu
problema.

Vies per les quals van arribar les queixes a l’Oficina del
Defensor al 2020

115 Rebudes per la bústia de la pàgina web

62 Correu electrònic de l’Oficina (Defensalut)

28 Registre de la conselleria

4 Queixes rebudes per telèfon

5 Gestió directa des de l’Oficina. Compareixences
usuaris en oficina reunions amb usuària/usuari

10 Visita presencial o telefònica amb Defensor/a
que es constata a través de diligència

1 Defensora de la ciutadania

6 Gabinet de la Conselleria de Salut i Consum

Motius de les queixes/reclamacions/suggeriments 2020

Relacionades amb l’atenció als hospitals 68

Demora anul·lació de cites amb especialistes,
cirurgia, proves diagnòstiques i tractament

54

Canvis de metge, segones opinions, medicació 12

Relacionades amb Atenció Primària 99

Dificultat per contacte telefònic 14

Consulta telefònica 7

Falta d’assistència, negligència/desacord en el
diagnòstic, tractament 
o protocol  

13

Queixes pel funcionament del centre de salut 10

Falta d’intèrpret de signes 1

Protocols trasllat ambulància 1

Relació dolenta per part del personal del centre
de salut

28

Problemes de targeta sanitària 5

Problemes accés a història clínica, digital o en
paper

5

Interrupció fisioteràpia en CS 2

Problemes amb les baixes i altes 10

Petició de continuïtat d’un professional 2

Reclamacions de costos (derivades de
reclamacions patrimonials d’Ib-salut

20

Per tractament, proves diagnòstiques, atenció en
sanitat privada o trasllat

15

Compensació moral per error diagnòstic 1

Disminuir costos medicació 3

Pagament audífons 1

Sol·licituds queixes sense reclamació
patrimonial

13

Petició habitació individual 1

Petició trasllat a centre sociosanitari 2

Assessorament entrevista amb el Defensor 6

Informació història clínica d’altes 2

Sol·licitud centre de pacients d’Asperger 1

Ambulància 1

Queixes relacionades amb COVID-19 27

Discriminació lingüística 1

No competència oficina 3

Queixa tracte residència Fontsanta 1

Queixa de caràcter tributari (ATIB) 1

Sol·licitud pagament operació que la sanitat
considera estètica

1

Agraïments 3

Derivació queixes/reclamacions/suggeriments per centres

Ibsalut 61
Atenció Primària 47
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Atenció Primària Eivissa 1
Àrea Salut Menorca 3
Hospital Son Espases 40
Hospital Son Llàtzer 19
Hospital Comarcal d’Inca 2
Hospital Mateu Orfila 12
Hospital Manacor 2
Hospital Can Misses 8
Hospital Formentera 1
Hospital Sant Joan de Déu 1
061 1
Residències 2
D’altres (Conselleria de Salut, 
Govern, sistemes reclamacions 
CAIB, Ajuntament de Palma, 
IMAS, Mútua, Clínica Rotger, 
ATIB 11
Sol·licitud informació, 
no competència oficina 22

Propostes, suggeriments o recomanacions 2020

Carta adreçada a la presidenta del Govern de les Illes
Balears per donar a conèixer els problemes d’atenció sanitària
que pateixen els estudiants de les Illes Balears desplaçats a
Catalunya quan necessiten ser atesos en el sistema sanitari
català (2020.03.09).

Carta a la consellera de Salut i Consum de suport a
l’Atenció Primària, ratificant la rebuda per la defensora de la
Societat Española de Metges de família, (semFYC) a través del
representant de la Societat Federada de les Illes Balears,
IBAMFIC. (2020.12.23).

Activitat de la defensora

Visita als Serveis d’Atenció a l’Usuari presencial a
Mallorca i online per a Menorca, Eivissa i Formentera.
Presentació als gerents en cada centre.

Visites de la defensora als serveis d’atenció a l’usuari

Data Centre Assumpte Via

20/10/20 Hospital Son
Llàtzer

Visita presentació defensora.
Entre d’altres es va parlar de
cursos de formació

Presencial

23/10/20 Gerència
Atenció
Primària

Visita presentació defensora.
Entre d’altres es va parlar
d’instaurar QSSI

Presencial

27/10/20 Hospital Inca Visita presentació defensora
Visita instal·lacions hospital

Presencial

30/10/20 Hospital
Formentera

Presentació defensora.
Temes: atenció a l’usuari.
Doble insularitat.

Videoconferència

03/11/20 Hospital S.
Joan de Déu

Visita presentació defensora.
Visita instal·lacions de
l’hospital
(rehabilitació/gimnàs/piscina)

Presencial

04/11/20 Hospital
Mateu Orfila

Visita presentació defensora.
Temes: Millora
accessibilitat/serveis/formaci
ó atenció usuari/programa
informàtic queixes/doble
insularitat illa Menorca

Videoconferència

10/11/20
20

Hospital Can
Misses 

Visita presentació defensora.
Temes: llistes
d’espera/formació atenció
usuari/millora de l’atenció a
l’usuari amb la pandèmia

Videoconferència

17/11/20 Hospital Son
Espases

Visita presentació
defensora.
Temes: programa
informàtic de
queixes. Visita a
les oficines
d’atenció a
l’usuari

29/04/21 Hospital
Mateu Orfila

Presencial 

Activitat de l’Oficina dels usuaris fins al 30 de juny de 2021

Durant l’any 2021 les variables queixes i reclamacions
s’ajusten a la proposta reflectida en el Decret 21/2020. Hi ha
hagut consultes demanant informació i s’han presentat 4
suggeriments.

S’ha determinat que un tema no era competència de
l’Oficina de la Defensora segons criteri i per consulta a
l’assessoria legal de la Conselleria de Salut i Consum. En
aquests casos, s’ha donat la informació oportuna a l’usuari i se
l’hi ha facilitat la indicació d’on podria trobar solució al seu
problema.

Durant l’any 2020, el 18% dels usuaris havien fet
reclamació prèvia del total de les presencials. Durant l’any
2021, 17, 21. D’aquestes reclamacions, en alguns casos, no hi
havia transcorregut el límit de temps administratiu per a la seva
contestació. En les queixes i reclamacions sense presentació
prèvia en un servei d’atenció a l’usuari, s’ha fet una seguiment
del procés fins a la solució final. Es tanca un expedient una
vegada que ens remeten la resolució per escrit des del servei
corresponent.

S’admeten a tràmit les queixes o reclamacions que no han
estat contestades en el termini de dos mesos o bé que hagin
estat contestades de forma desfavorable pel Servei d’Atenció
a l’usuari del Servei de Salut de les Illes Balears.

En les queixes o reclamacions admeses a tràmit s’ha
sol·licitat la informació pertinent per aclarir els fets al centre,
unitat o servei corresponent. En altres ocasions s’ha recomanat
la via per solucionar la reclamació.

Queixes, reclamacions, suggeriments de l’any 2021

Activitat 2021 (gener-juny 2021)

Total Tancades Obertes A tràmit

Queixes 68 35 33 2

Reclamacions 39 27 12 8

Informació 11 8 3

Suggeriments 4

Agraïments

Total 122 70 28 10

Vies per les quals arribaren les queixes a l’Oficina del
defensor el 2021
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84 Rebudes per la bústia de la pàgina web
19 Correu electrònic de l’Oficina (Defensalut)
5 Registre de Conselleria
9 Queixes rebudes per telèfon (es fa diligència)
4 Visita presencial amb defensora (es fa diligència)
- Defensora de la ciutadania
1 Gabinet de la Conselleria de Salut i Consum
- Registre de queixes i suggeriments de l’Estat

Via per la qual va arribar a l’Oficina del defensor fins al 30
de juny de 2021

Motius de les queixes/reclamacions/suggeriments 2021

Relacionades amb l’atenció als hospitals

Demora anul·lació cita amb especialista, cirurgià,
proves diagnòstiques, tractaments

26

Segona opinió mèdica 2

Accés a història clínica digital o en paper,
sol·licitud d’informes

6

Tracte personal de l’hospital 6

Disconformitat amb pràctica mèdica. Dolor 3

Atenció primària

Dificultat d’accés telefònic als centres de salut 12

Tracte del personal del centre de salut 5

Consulta telefònica vs presencial 1

Canvi de metge 7

No canvi de metge 2

Problemes amb la targeta sanitària 2

Disconformitat amb la gestió IT 7

Problemes amb ambulàncies 2

Queixa pel funcionament del centre de salut 1

Queixa per no donar protecció en el centre de
salut

1

Queixes relacionades amb la COVID-19 i
vacunació

24

Sol·licitud d’informació 2

Derivació de queixes/reclamacions/suggeriments

Atenció primària 29
Ibsalut 24
Son Espases 18
Hospital d’Inca 2
Hospital Son Llàtzer 7
Hospital Manacor 3

Can Misses 2
Mateu Orfila 6
Hospital de Formentera 1
061 1
Hospital Joan de Déu 1
Inspecció mèdica Menorca 1
No competència Oficina 
(2 reenv. A Defensa Ciutadà) 7
Gestionades des de l’Oficina 
del Defensor 4
Departament Jurídic 1
Salut pública 2
Gabinet de la consellera 1
DG Farmàcia 1
Arxivades (dades insuficients) 2
Creu Roja 1

 
Propostes, suggeriments o recomanacions 2021

Carta a la consellera sobre l’atenció a les usuàries que han
patit violència de gènere i agressió sexual recomanant que
promogui la formació i la sensibilització del personal sanitari
dels hospitals i el reconeixement de l’agressió encara que no hi
hagi tengut atenció forense immediata.

Activitat de la defensora
• Participació en el Comitè d’Ètica de les Illes Balears.
• Reunió Grup de Participació a la prestació d’ajuda per a

morir (2021.06.10).
• Taller sobre l’eutanàsia realitzat a l’Hospital Universitari

Son Espases (2021.07.13).

Palma, 31 d’agost de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 7590/21, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relatiu a solAlicitud de compareixença de les
entitats productores del sector primari de les Illes Balears
(Unió de Pagesos, ASAJA, UPA, Unió de Pagesos de
Menorca, AGRAME i Unió de Cooperatives
Agroalimentàries) sobre la posada en marxa d'una
estratègia de promoció del producte local.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de setembre de 2021, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de les entitats productores del sector
primari de les Illes Balears (Unió de Pagesos, ASAJA, UPA,
Unió de Pagesos de Menorca, AGRAME i Unió de
Cooperatives Agroalimentàries), davant la Comissió
d'Economia, per tal d'informar sobre el tema indicat.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6803/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7597/21, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
i accepta la retirada de la proposició no de llei esmentada,
relativa a Afganistan.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1033/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7666/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, i accepta la retirada de la proposició no de llei
esmentada, relativa a obligatorietat dels tests d'antígens en els
viatges entre illes.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Adscripció del diputat José Javier Bonet i Díaz al Grup

Parlamentari Popular.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de setembre de 2021, admet a tràmit els escrits RGE núm.
7664 i 7665/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, mitjançant
el qual sol·licita la seva incorporació al Grup Parlamentari
Popular; i del portaveu del Grup Parlamentari Popular, 
mitjançant el qual accepta la incorporació esmentada,
respectivament; i, conformement amb l'article 25 del Reglament
de la cambra, es dóna per assabentada de l'adscripció del
diputat José Javier Bonet i Díaz al Grup Parlamentari Popular.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Adscripció del diputat no adscrit Maxo Benalal i

Bendrihem a la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de setembre de 2021, conformement amb l'article 28.2 del
Reglament de la cambra, acorda que el diputat no adscrit
esmentat formi part de la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Nova composició de la Comissió de Medi Ambient i

Ordenació Territorial del Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus en sessió de dia 22 de setembre de 2021, en la qual
s’hi trobava reunida formalment, com a conseqüència de
l’adscripció del diputat no adscrit, Maxo Benalal i Bendrihem,
a la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, i per
tal d’assegurar que les comissions parlamentàries respecten el
principi de proporcionalitat dels grups parlamentaris a la
cambra segons la seva importància numèrica prevista a l’article
42.1 del Reglament de la cambra, acorda que la composició de
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial passarà
de 13 membres a 15 membres, l’atribució dels quals, en
proporció a la importància numèrica dels grups parlamentaris
de la cambra, serà la següent:

• 5 membres del Grup Parlamentari Socialista
• 3 membres del Grup Parlamentari Popular
• 1 membre del Grup Parlamentari Unidas Podemos 
• 1 membre del Grup Parlamentari Ciudadanos
• 1 membre del Grup Parlamentari Més per Mallorca
• 1 membre del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
• 1 membre del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les

Illes Balears
• 1 membre del Grup Parlamentari Mixt
• El diputat no adscrit.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Cinquena pròrroga de la Declaració de l’existència de

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears i la Junta de
Portaveus, en sessió de dia 22 de setembre de 2021 (en la qual

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-114.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-083.pdf#page=203
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=59
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es trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:

Cinquena pròrroga de la Declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis

del Reglament del Parlament de les Illes Balears 
que suposen l’aplicació de les mesures previstes 

en el títol V bis

Ateses les circumstàncies actuals de crisi sanitària
provocada per la COVID-19, la finalització de l’estat d’alarma
i l’aprovació de la Reforma del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a
proposta del president, declara, per unanimitat dels membres
presents, que es continuen produint circumstàncies d’àmbit
general de caràcter greu i extraordinari que podien impedir la
participació presencial dels diputats i les diputades que integren
els òrgans del Parlament com la restricció de la mobilitat
causada per l’aïllament personal i la quarantena a causa de la
COVID-19, i, en conseqüència, que en són d’aplicació les
mesures excepcionals contingudes al Títol V bis del Reglament
del Parlament de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 122 septies.1, les mesures tenen una
durada màxima de quinze dies naturals.

En conseqüència, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears acorden la declaració de
l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a
l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes
Balears  que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el
Títol V bis.

Aquest acord, que constitueix la quarta pròrroga, produeix
efectes immediats i les mesures que s’hi contenen es
prorroguen fins al proper dia 7 d'octubre de 2021.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Declaracions de l’examen d’incompatibilitats a què es

refereixen els articles 8.1.2n i 22.2 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, a les quals es reflecteixen les
dades relatives a la professió i als càrrecs públics que
exerceixen els diputats i les diputades del diputat Sr.
Antonio Costa i Costa.

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 22 de setembre de 2021, es
procedeix a la publicació de la declaració de l’examen
d’incompatibilitats a què es refereix els articles 8.1.2n i 22.2
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, a la qual es
reflecteixen les dades relatives a la professió i als càrrecs
públics que exerceixen els diputats i les diputades del diputat
Sr. Antonio Costa i Costa.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament

de la Sra. María del Pilar García Beteta com a personal
eventual amb adscripció funcional al servei del secretari
segon de la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

Atès que:

El Sr. Marc Pérez-Ribas Guerrero, secretari segon de la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, sol·licita el
nomenament de la Sra. Maria del Pilar García Beteta amb DNI
núm. ******84M com a personal eventual adscrita
funcionalment al seu servei, amb unes retribucions de
41.582,66 € anuals, mitjançant l’escrit RGE 7691/2021 de 21
de setembre de 2021.

La Sra. María del Pilar García Beteta realitzarà funcions de
personal eventual i la seva retribució s’adequarà a la seva
dedicació, responsabilitat i feina que ha de desenvolupar a
temps complet al Parlament de les Illes Balears.

El temps de dedicació d’aquest serà a temps complet tot
d’acord amb la normativa de la Seguretat Social que regula la
matèria.

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.

Resolució

1. El nomenament de la Sra. María del Pilar García Beteta, amb
DNI núm. ******84M, com a personal eventual amb
adscripció funcional al servei del Sr. Marc Pérez-Ribas
Guerrero, secretari segon, amb efectes econòmics i
administratius des del 22 de setembre de 2021 i amb unes
retribucions corresponents a 41.582,66 € anuals, corresponent
a la modalitat de personal eventual adscrit a membre de Mesa
atès el que regula la resolució de retribucions vigent.

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu de
reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós

http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/INCOMPATIBILITATS-477-10.PDF
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administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Palma, sense limitació de
temps, mentre no hi hagi na resolució expressa.

També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 de la llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 13 i 124 de la llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Palma, 21 de setembre de 2021
El president al Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament

de la Sra. Jerònia Maria Aguiló Sampol com a personal
eventual adscrita funcionalment al servei del Grup
Parlamentari Unidas Podemos. 

El Sr. Alejandro López i Soria, portaveu del grup
parlamentari Unidas Podemos, sol·licita el nomenament de la
Sra. Jerònia Maria Aguiló Sampol, amb DNI núm.******75F,
com a personal eventual adscrita funcionalment al servei del
Grup Parlamentari Unidas Podemos amb unes retribucions
anuals se 41.582,66€, modalitat B, amb una jornada a temps
complet, mitjançant l’escrit RGE núm. 7761/2021, de 22 de
setembre de 2021.

El Sr. Alejandro López i Soria, portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, declara que la Sra. Jerònia
Maria Aguiló Sampol realitzarà funcions de personal eventual
i la seva retribució s’adequa a la seva dedicació, responsabilitat
i feina que ha de desenvolupar a temps complet al Parlament de
les Illes Balears.

El Sr. Alejandro López i Soria, portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, declara, mitjançant l’esmentat
escrit, que el temps de dedicació de la Sra. Jerònia Maria
Aguiló Sampol serà a temps complet tot d’acord amb la
normativa de la Seguretat Social que regula la matèria.

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.

Resolució

1. El nomenament de la Sra. Jerònia Maria Aguiló Sampol,
amb DNI núm. ******75F, com a personal eventual adscrita
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, amb efectes econòmics i administratius des del 24 de

setembre de 2021 i amb unes retribucions corresponents a
41.582,66 € anuals, modalitat B.

2. 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 el 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, 23 de setembre de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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	3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
	3.10. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
	RGE núm. 7598/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió econòmica i interna de l'EPRTVIB (IB3) efectuada per la Sra. Margarita Cardona, com a gerent, des del seu nomenament.
	RGE núm. 7599/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestions per tal que es desenvolupi com més aviat possible la disposició transitòria vuitena del RD 1183/2020.
	RGE núm. 7600/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a connexions a la xarxa per part dels productors d'energies renovables.
	RGE núm. 7601/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protecció dels fixos discontinus.
	RGE núm. 7602/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de reconversió de Son Dureta.
	RGE núm. 7603/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protecció de les modalitats insulars previstes a l'article 35 de l'Estatut d'Autonomia.
	RGE núm. 7604/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió del transport escolar a Cala En Blanes.
	RGE núm. 7605/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudant tècnic educatiu al CEIP Mare de Déu de Gràcia de Maó.
	RGE núm. 7629/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a educadors ambientals.
	RGE núm. 7630/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a centre d'interpretació del pac natural de Ses Salines d'Eivissa.
	RGE núm. 7647/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes al lloguer corresponents a l'any 2020.
	RGE núm. 7648/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes al lloguer corresponents a l'any 2021.
	RGE núm. 7650/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució de la sentència del Tribunal Suprem en relació amb el conveni de carreteres.
	RGE núm. 7651/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou conveni de carreteres.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 7711/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau de satisfacció amb el resultat de la reunió de la Comissió mixta del passat dijous.
	RGE núm. 7712/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a creació de la figura del Defensor de la gent gran.
	RGE núm. 7713/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a implantació de la formació dual a Menorca, Eivissa i Formentera.
	RGE núm. 7714/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació contra la COVID-19 a la població de 30 a 50 anys.
	RGE núm. 7715/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a suport econòmic als pobles de Menorca afectats pels aiguats.
	RGE núm. 7716/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a paper del Parlament en la vida política de les Illes Balears.
	RGE núm. 7717/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Centre de Formació Nàutica de Son Castelló.
	RGE núm. 7718/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a limitació del preu dels lloguers.
	RGE núm. 7719/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a OSP entre Menorca i Madrid.
	RGE núm. 7720/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda per als lloguers socials de l'any 2020.
	RGE núm. 7721/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denegació de la majoria de sol·licituds d'ajudes FOGAIBA 2019.
	RGE núm. 7722/21, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de salut a Manacor les 24 hores.
	RGE núm. 7723/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a restriccions al sector de la pesca d'arrossegament.
	RGE núm. 7724/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiència als batles a l'hora de decidir les inversions amb Fons Europeus.
	RGE núm. 7725/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del Govern del Sr. Sánchez amb els ciutadans de les Illes Balears.
	RGE núm. 7726/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a gestions davant l'arribada massiva d'immigrants.
	RGE núm. 7727/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a augment de suïcidis i intents durant la pandèmia.
	RGE núm. 7728/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de la Comissió mixta celebrada dia 23 de setembre.

	3.12. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA
	RGE núm. 7652/21, del Sr. Josep Lluís Cardona i Enrich, relativa a per què no s'augmenta el pressupost de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció per disminuir substancialment l'inacceptable retard.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 7581/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a impost autonòmic de la llum, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
	RGE núm. 7644/21, del Grup Parlamentari  Unidas Podemos, relativa a promoció de la investigació d'anticonceptius masculins, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 7645/21, dels Grups Parlamentaris  MÉS per Mallorca i Socialista, relativa a participació de les institucions de les Illes Balears en el DORA 2022/26 i no a l'ampliació de l'Aeroport de Palma, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 10253/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a subvenció corresponent a la cooperació bilateral directa prevista al Pla anual 2020 GOIB.
	A la Pregunta RGE núm. 10943/20, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a brot de COVID-19 a la UIB (1).
	A la Pregunta RGE núm. 10944/20, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a brot de COVID-19 a la UIB (2).
	A la Pregunta RGE núm. 10945/20, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a brot de COVID-19 a la UIB (3).
	A la Pregunta RGE núm. 13636/20, presentada per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures i programes específica per als nins amb necessitats especials (NESE) de la Conselleria d'Educació en un context de pandèmia com l'actual i davant l'imminent inici del curs escolar 2020-2021.
	A la Pregunta RGE núm. 15023/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos judicials que s'han obert per part del Govern per recuperar els habitatges públics de l'IBAVI ocupats il·legalment a Camp Redó els anys 2019 i 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 1443/21, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la PNL 8791/20 (III).
	A les Preguntes RGE núm. 1898 a 1908/21, presentades per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a nombre i categoria dels professionals de suport a alumnes amb necessitats especials de que disposen el CEIP Mare de Déu del Carme a Maó, el Col·legi Públic Verge del Carme (Maó), el CEIP Es Molinar, Infant Felip, el CEIP Urbanitzacions de Llucmajor a Puig de Ros, l’Escola Mata de Jonc (Palma), el CEIP Sant Jordi, el CEIP Camilo José Cela, el CEIP Nova Cabana, el Col·legi Públic de Pràctiques, el CC Sant Vicenç de Paül de Sóller i el CEIP Es Vivero (Palma).
	A la Pregunta RGE núm. 4303/21, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures restrictives anunciades des del Govern per aplicar-se des del 24 d'abril, en relació amb les activitats que desenvolupen les entitats del tercer sector en el context de la pandèmia de la COVID- 19.
	A la Pregunta RGE núm. 4638/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions de l'OBIA en relació amb una denúncia de CONSUBAL a l'oficina anticorrupció per la gestió de l'IMAS pel que fa a uns presumptes abusos de menors.
	A la Pregunta RGE núm. 5934/21, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a publicació al Portal de Transparència de la CAIB del llistat d'alts càrrecs del Govern vacunats contra la COVID-19.
	A les Preguntes RGE núm. 5995 i 5996/21, presentades pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a macrobrot COVID- 19 viatges d'estudis (1 i 2).
	A la Pregunta RGE núm. 6003/21, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mitjans de la Direcció General d'Emergències i Interior per al control de les normes COVID.
	A la Pregunta RGE núm. 6004/21, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consells de coordinació de policies locals els anys 2020 i 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 6009/21, presentada pel diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pesca d'arrossegament a les Illes Balears, reunió en la qual han participat la consellera Sra. De la Concha, i el ministre Sr. Planas.
	A les Preguntes RGE núm. 6011 i 6015/21, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a menors residents a les Illes Balears, menors de 16 anys que han estat infectats i/o que estan en quarantena pel macrobrot de COVID-19 que ha afectat recentment diferents viatges d'estudis amb destinació a les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 6012 i 6016/21, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a menors residents a les Illes Balears, menors de 18 anys que han estat infectats i/o que estan en quarantena pel macrobrot de COVID-19 que ha afectat recentment diferents viatges d'estudis amb destinació a les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 6013 i 6017/21, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a menors no residents a les Illes Balears, menors de 16 anys que han estat infectats i/o que estan en quarantena pel macrobrot de COVID-19 que ha afectat recentment diferents viatges d'estudis amb destinació a les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 6014 i 6018/21, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a menors no residents a les Illes Balears, menors de 18 anys que han estat infectats i/o que estan en quarantena pel macrobrot de COVID-19 que ha afectat recentment diferents viatges d'estudis amb destinació a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 6019/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol d'actuacions que s'ha seguit per fer front al macrobrot de COVID-19 que ha afectat recentment diferents viatges d'estudis amb destinació a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 6020/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informació a pares, mares i/o tutors legals dels menors afectats pel macrobrot de COVID-19 que ha afectat diversos viatges d'estudis a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 6021/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a durada de la quarantena dels menors afectats pel macrobrot de COVID-19 que ha afectat diversos viatges d'estudis a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 6022/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conselleria o ens encarregat de posar-se en contacte amb els menors afectats pel macrobrot de COVID així com amb els seus familiars i tutors.
	A la Pregunta RGE núm. 6023/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a condicions de confinament dels menors afectats pel macrobrot de COVID que ha afectat recentment diversos viatges d'estudis a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 6024/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos hospitalaris  de menors afectats com a conseqüència del macrobrot de COVID que ha afectat recentment diversos viatges d'estudis amb destinació a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 6025/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues de menors que estaven confinats com a conseqüència del macrobrot de COVID que ha afectat diversos viatges d'estudis a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 6035/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació de l'Oficina de la Infància i l'Adolescència (OBIA) en relació amb els menors afectats pel macrobrot de COVID a les Illes Balears (4).
	A la Pregunta RGE núm. 6039/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informació a les famílies de la resolució de l'autoritat sanitària de les Illes Balears que acorda el trasllat a l'Hotel Bellver per ser confinats.
	A la Pregunta RGE núm. 6040/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a menors no residents que han estat en contacte estret amb un infectat pel macrobrot de COVID-19 produït a les Illes Balears recentment.
	A la Pregunta RGE núm. 6041/21, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de les PCR practicades als menors no residents i als residents amb motiu del macrobrot de COVID-19 produït a les Illes Balears recentment.
	A la Pregunta RGE núm. 6062/21, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures i actuacions del Govern per donar compliment a l'aprovació de la PNL RGE núm. 10843/20, relativa a la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 6067/21, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a juntes de seguretat celebrades els mesos de maig i juny de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 6083/21, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tramesa i presentació en el Parlament de les Illes Balears de l'informe de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) l'any 2020.
	A les Preguntes RGE núm. 6088 a 6091/21, presentades pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a defensor dels usuaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears, propostes, suggeriments i recomanacions 2020 i 2021 i queixes i reclamacions 2020 i 2021.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 7590/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relatiu a sollicitud de compareixença de les entitats productores del sector primari de les Illes Balears (Unió de Pagesos, ASAJA, UPA, Unió de Pagesos de Menorca, AGRAME i Unió de Cooperatives Agroalimentàries) sobre la posada en marxa d'una estratègia de promoció del producte local.

	3.17. INFORMACIÓ
	Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6803/21.
	Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1033/21.



	4. INFORMACIONS
	Adscripció del diputat José Javier Bonet i Díaz al Grup Parlamentari Popular
	Adscripció del diputat no adscrit Maxo Benalal i Bendrihem a la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
	Nova composició de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Parlament de les Illes Balears.
	Cinquena pròrroga de la Declaració de l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis.
	Declaracions de l’examen d’incompatibilitats a què es refereixen els articles 8.1.2n i 22.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, a les quals es reflecteixen les dades relatives a la professió i als càrrecs públics que exerceixen els diputats i les diputades del diputat Sr. Antonio Costa i Costa.
	Resolució de Presidència en relació amb el nomenament de la Sra. María del Pilar García Beteta com a personal eventual amb adscripció funcional al servei del secretari segon de la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
	Resolució de Presidència en relació amb el nomenament de la Sra. Jerònia Maria Aguiló Sampol com a personal eventual adscrita funcionalment al servei del Grup Parlamentari Unidas Podemos.




