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2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN COMISSIÓ
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6682
D) RGE núm. 5549/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a productores audiovisuals que
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J) RGE núm. 5556/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a vigilar i fer complir
les condicions laborals.
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K) RGE núm. 5553/21, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3 Ràdio.
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L) RGE núm. 5546/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a col·laboració
fora de l'ens públic dels periodistes d'IB3.
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6682
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P) RGE núm. 7376/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió econòmica
i interna de l'EPRTVIB efectuada per la Sra. Margarita Cardona.
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Q) RGE núm. 7381/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a pressupost d'IB3 per a l'any 2022.
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la possible internalització dels Serveis Informatius d'IB3.
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director general.
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l'antic Hospital Verge del Toro en centre sociosanitari (1).
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B) RGE núm. 7683/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transformació de
l'antic Hospital Verge del Toro en centre sociosanitari (2).
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C) RGE núm. 7684/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transformació de
l'antic Hospital Verge del Toro en centre sociosanitari (3).
6685
D) RGE núm. 7685/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transformació de
l'antic Hospital Verge del Toro en centre sociosanitari (4).
6685
E) RGE núm. 7686/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transformació de
l'antic Hospital Verge del Toro en centre sociosanitari (5).
6685
F) RGE núm. 7687/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transformació de
l'antic Hospital Verge del Toro en centre sociosanitari (6).
6685
G) RGE núm. 7688/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transformació de
l'antic Hospital Verge del Toro en centre sociosanitari (7).
6686
H) RGE núm. 7753/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reconversió en centre
sociosanitari de l'antic Hospital Verge del Toro.
6686
I) RGE núm. 7754/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Escola d'Hostaleria de
Menorca.
6686
J) RGE núm. 7755/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ampliació del dic Son Blanc.
6686
K) RGE núm. 7756/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a rutes de transport escolar
a Menorca.
6686
L) RGE núm. 7757/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a atenció a la diversitat en
el col·legi Mare de Déu de Gràcia a Maó.
6686
M) RGE núm. 7781/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a romanent a 31
de desembre de 2020 del Consorci de Borsa de places turístiques.
6687
N) RGE núm. 7799/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estratègia per a
la campanya de vacunació COVID-19 a les Illes Balears.
6687
O) RGE núm. 7800/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estratègia de
vacunació COVID-19 a la població menys inoculada.
6687
P) RGE núm. 7813/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a borsa de zeladors interins
de l'Ibsalut (1).
6687
Q) RGE núm. 7814/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a borsa de zeladors interins
de l'Ibsalut (2).
6687
R) RGE núm. 7815/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a borsa de zeladors interins
de l'Ibsalut (3).
6687
S) RGE núm. 7816/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a borsa de zeladors interins
de l'Ibsalut (4).
6688
T) RGE núm. 7817/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a borsa de zeladors interins
de l'Ibsalut (5).
6688
U) RGE núm. 7820/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació de
personal fix d'infermeria (I).
6688
V) RGE núm. 7821/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació de
personal fix d'infermeria (II).
6688
W) RGE núm. 7822/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació de
personal fix d'infermeria (III).
6688
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X) RGE núm. 7823/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació de
personal fix d'infermeria (IV).
6688
Y) RGE núm. 7824/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació de
personal fix d'infermeria (V).
6688
Z) RGE núm. 7825/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació de
personal fix d'infermeria (VI).
6689
AA) RGE núm. 7826/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació de
personal fix d'infermeria (VII).
6689
AB) RGE núm. 7827/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació de
personal fix d'infermeria (VIII).
6689
AC) RGE núm. 7828/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancaments o
disminució d'oferta de serveis (I).
6689
AD) RGE núm. 7829/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancaments o
disminució d'oferta de serveis (II).
6689
AE) RGE núm. 7830/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancaments o
disminució d'oferta de serveis (III).
6689
AF) RGE núm. 7831/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancaments o
disminució d'oferta de serveis (IV).
6690
AG) RGE núm. 7832/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancaments o
disminució d'oferta de serveis (V).
6690
AH) RGE núm. 7833/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancaments o
disminució d'oferta de serveis (VI).
6690
AI) RGE núm. 7834/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancaments o
disminució d'oferta de serveis (VII).
6690
AJ) RGE núm. 7835/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancaments o
disminució d'oferta de serveis (VIII).
6690
AK) RGE núm. 7836/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a àrea de
Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears (I).
6690
AL) RGE núm. 7837/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a àrea de
Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears (II).
6691
AM) RGE núm. 7838/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Subdirecció de
Gestió i Serveis Generals de la Gerència d'Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears (I).
6691
AN) RGE núm. 7839/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Subdirecció de
Gestió i Serveis Generals de la Gerència d'Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears (II).
6691
AO) RGE núm. 7840/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Subdirecció de
Gestió i Serveis Generals de la Gerència d'Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears (III).
6691
AP) RGE núm. 7841/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Subdirecció de
Gestió i Serveis Generals de la Gerència d'Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears (IV).
6691
AQ) RGE núm. 7846/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació dels
projectes finançats amb l'ITS.
6691
AR) RGE núm. 7847/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament dels
projectes amb l'ITS o altres fons.
6692
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 7850/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del
torrent de Sant Llorenç.
6692
B) RGE núm. 7851/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per
prevenir i evitar les inundacions.
6692
C) RGE núm. 7852/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a menor tutelada
desapareguda.
6692
D) RGE núm. 8084/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla estratègic de fons europeus.
6692
E) RGE núm. 8086/21, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a augment del servei de
vigilància als fondejos sobre posidònia per al litoral de Formentera.
6693
F) RGE núm. 8087/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a plena i exclusiva
dedicació per a titulars de llicència d'autotaxi a les Illes Balears.
6693
G) RGE núm. 8089/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a accions
per reposicionar el turisme de les Illes Balears.
6693
H) RGE núm. 8090/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a aposta dels comerços "made in China" pel producte balear.
6693
I) RGE núm. 8091/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a gestions davant
l'arribada massiva d'immigrants.
6693
J) RGE núm. 8092/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a solucions del Govern
als problemes dels joves de les Illes Balears.
6693
K) RGE núm. 8093/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a obligatorietat
de les mascaretes als col·legis.
6694
L) RGE núm. 8094/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Centre de
Formació Nàutica de Son Castelló.
6694
M) RGE núm. 8095/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis en el transport
no urgent programat.
6694
N) RGE núm. 8096/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política d'habitatge.
6694
O) RGE núm. 8097/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòria d'agents COVID.
6694
P) RGE núm. 8098/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes FOGAIBA
2019.
6694
Q) RGE núm. 8099/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del petit i mitjà
comerç a les Illes Balears.
6694
R) RGE núm. 8100/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaracions de la FAO
en relació amb el director general de Pesca.
6695
S) RGE núm. 8101/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de transport
escolar als IES de les Balears.
6695
T) RGE núm. 8102/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment en l'arribada de
persones immigrants a les Illes Balears.
6695
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U) RGE núm. 8103/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a realització de
proves serològiques a professionals sanitaris i sociosanitaris per la prevenció de contagis de la COVID-19.
6695

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 8081/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a IVA i targetes de crèdit per a apostes i jocs d'atzar
(procediment d'urgència).
6695

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 7808/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impulsar la convocatòria del Fons de la borsa d'allotjament, davant
la Comissió de Turisme i Treball.
6696
B) RGE núm. 7809/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions davant l'increment del cost de les matèries primeres
i els efectes d'aquest sobrecost a les empreses amb contractes en vigor, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència).
6697
C) RGE núm. 7810/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'inversions per poder complir amb les normes mediambientals
i de reactivació econòmica, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
6698
D) RGE núm. 7818/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a finalització de l'obligatorietat de la mascareta als
col·legis, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
6700

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 7773/21, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, davant el Ple de la cambra, sobre el Pla d'inversions estratègiques de les Illes Balears.
6701
B) RGE núm. 7792/21, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors, davant el Ple de la cambra, sobre l'acord pres a la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda on s'ha fixat el factor
d'insularitat.
6701

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7717, 7721 i 7726/21.

6701

B) Tramitació davant el Ple de la cambra per a la Proposició no de llei RGE núm. 17827/20.

6701

C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3823/21.

6702

D) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5191/21.

6702

4. INFORMACIONS
A) Designació de portaveu suplent del Grup Parlamentari Ciudadanos.

6702

B) Canvi de membre titular a la Diputació Permanent per part del Grup Parlamentari Ciudadanos.

6702

C) Renúncia al càrrec de vicepresident de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

6702

D) Renúncia al càrrec de vicepresidenta de la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
6702
E) Renúncia al càrrec de vicepresidenta de la Comissió de Salut.

6702

F) Renúncia al càrrec de vicepresidenta de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

6703

G) Designació de portaveu suplent del Grup Parlamentari Popular.

6703

H) Canvis en la composició de diverses comissions i designació de membre titular i de membre suplent a la Diputació Permanent
per part del Grup Parlamentari Popular.
6703

6676
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I) Designació de nou membre de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial per part del Grup Parlamentari Socialista.
6703
J) Designació de membre de la Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió dels recursos hídrics per part del
Grup Parlamentari Mixt.
6704
K) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament de la Sra. Elena Taberner Palmer com a personal eventual adscrita
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Popular.
6704
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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'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
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. 4973/21, relativa a condemna dels atacs
d'Israel als territoris palestins ocupats, amb les esmenes RGE
núm. 7361, 7356, 7358 i 7359/21, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears condemna els
bombardejos sobre la Franja de Gaza i la mort de més de
200 persones palestines, entre elles més de 50 menors
d’edat, i de 10 israelians.
2. El Parlament de les Illes Balears demanda el cessament
immediat dels atacs i bombardejos i de tota forma de
violència per part dels dos bàndols implicats en el conflicte
així com també reforçar la protecció internacional de la
població civil.
3. El Parlament de les Illes Balears se suma a la demanda
d’una solució pacífica i dialogada sobre la base del respecte
a les resolucions de l’ONU.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que realitzi un embargament d’armes
bidireccional a l’estat d’Israel.
5. D’acord amb resolucions de l’ONU com la 56/83 de
l’Assemblea General, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern d'Espanya que posi fi a qualsevol tipus
d’intercanvi militar o de seguretat amb Israel que pugui
estar relacionat amb el bombardeig massiu contra la Franja
de Gaza o la violència contra la població palestina.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d'Espanya a sotmetre els acords,
els plans de cooperació i totes les formes de comerç i tracte
amb Israel a una major diligència deguda per assenyalar els
que contribueixen directament a la comissió de crims
d'apartheid i persecució contra el poble palestí.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d'Espanya a posar fi a les activitats
i al finançament que puguin contribuir directament a
facilitar aquests greus crims assegurant-se que cap empresa
espanyola ajudi a mantenir o es lucri, a costa de les
vulneracions de drets humans del poble palestí.
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8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que doni suport a l'impuls d'una investigació per
part de l'ONU per determinar si s'han comès crims de
guerra i d'apartheid contra el poble palestí.
9. El Parlament de les Illes Balears insta la Comunitat
Internacional, la Unió Europea i el Govern d'Espanya que,
mitjançant la seva acció política i diplomàtica, es pugui
aturar l'ofensiva militar, es doni compliment del Dret
Internacional i es reprenguin les vies del diàleg i la
negociació.
10. El Parlament de les Illes Balears demanda a les Nacions
Unides, a la Comissió Europea i al Govern d'Espanya la
implementació del conjunt de resolucions internacionals de
les darreres dècades que exigeixen acabar amb l'ocupació,
el bloqueig, l'apartheid, la colonització i l'ús d'armament
quan es violin els drets humans a Israel o als territoris
ocupats de Palestina.
11. El Parlament de les Illes Balears demanda que tots els
organismes internacionals i nacionals treballin per al
compliment de les resolucions de les Nacions Unides sobre
el conflicte àrab-israelià.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que insti l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament a impulsar una
campanya d’ajuda i emergència humanitària per pal·liar la
situació que s’està vivint a la Franja de Gaza, Cisjordània
i Jerusalem Est, prioritzant la cooperació directa i sense
deixar de banda les ONG dedicades a l’ajuda humanitària
a la zona, responent a la crida de les organitzacions d’ajuda
humanitària.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que la
Direcció General de Cooperació reforci les actuacions
envers les campanyes d’ajuda i emergència humanitària per
pal·liar la situació de vulnerabilitat de la població que s’està
vivint a la Franja de Gaza, Cisjordània i Jerusalem Est,
prioritzant la cooperació directa i sense deixar de banda les
ONG dedicades a l’ajuda humanitària a la zona, responent
a la crida de les organitzacions d’ajuda humanitària tal i
com preveu el IV Pla Director de Cooperació al
Desenvolupament.
A la seu del Parlament, 15 de setembre de 2021
El secretari de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
La vicepresidenta de la comissió
María Asunción Pons i Fullana

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
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. 5039/21, relativa a violació de drets humans
a Colòmbia, amb les esmenes RGE núm. 7370 i 7371/21, i
quedà aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears condemna la repressió
del Govern colombià de les protestes civils legítimes
d’aquestes setmanes així com la sistemàtica persecució
política i sindical o social a Colòmbia. El Parlament de les
Illes Balears expressa la seva solidaritat al poble colombià,
condemna l’ús de la violència en les manifestacions que
tenen lloc en aquest país, fa una crida a la serenor per tal de
recuperar el diàleg i la concòrdia i demana a l’Estat
colombià que s’investiguin i jutgin les possibles violacions
dels drets humans que s’hagin pogut cometre.
1.1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a:
a) Continuar manifestant el seu
total suport a la implantació integral de l’Acord de Pau
amb la participació activa de les comunitats i de les
organitzacions socials colombianes de manera
concertada, eficaç i integral, complint amb els
enfocaments de gènere, ètnic i territorial.
b) Manifestar el seu suport al
Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y
Garantía de No Repetición, cridar a garantir el seu
funcionament i independència i donar un suport polític
i financer decidit a l’esmentat sistema confiant que això
permeti assolir a la major brevetat possible el
reconeixement dels drets de les víctimes a la veritat de
la justícia, la reparació i les garanties de no-repetició.
c) Traslladar al conjunt de les
institucions públiques de Colòmbia i, en particular, a
aquest Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación
y Garantia de no Repetición, la necessitat d’avançar en
el reconeixement efectiu dels drets de les víctimes de
violència sexual associada al conflicte armat
específicament possibilitant-los el seu accés a la justícia.
d) Manifestar el seu suport a la tasca
que realitzen les persones defensores dels drets humans
i líders socials a Colòmbia i traslladar al Govern de
Colòmbia la importància de dissenyar i aplicar una
política pública integral i eficaç en matèria de garanties,
prevenció i protecció a totes les regions del país segons
estableix l’acord de pau i enfortir les mesures
col·lectives de prevenció i protecció tenint en compte
l’enfocament diferencial ètnic, territorial, de gènere,
edat, etc.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i la Comissió Europea a exigir al Govern
colombià la garantia respecte dels drets humans i la
continuïtat del procés de pau al seu país.
2.1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a:
a) Traslladar al Govern de
Colòmbia la importància del respecte a la
independència de la justícia -pilar de l’estat de dret- i
que aquest principi inspiri les institucions judicials del
país per tal de realitzar les investigacions necessàries
per identificar, jutjar i sancionar els responsables
materials i intel·lectuals dels delictes comesos contra
persones defensores dels drets humans, líders socials i

excombatents de les FARC, incloent la identificació de
les seves estructures i aclarir els seus vincles amb les
elits polítiques, econòmiques i militars. És fonamental,
en aquest sentit, el treball de la Unitat Especial
d’Investigació de la Fiscalia per al desmantellament
d’organitzacions criminals en els termes aprovats a
l’Acord de Pau.
b) Donar el suport necessari al
Govern de Colòmbia per garantir la presència de les
institucions civils de l’estat a tot el territori del país, de
manera que s’asseguri una adequada provisió de béns i
serveis públics i un efectiu exercici de drets.
c) Sol·licitar i donar suport al
Govern de Colòmbia en l’aplicació integral de les
mesures acordades en el punt 3.4 de l’Acord de Pau
relatives a dissenyar una política pública efectiva de
desmantellament dels grups hereus del paramilitarisme
a través de la Comissió Nacional de Garanties de
Seguretat.
d) Comprometre’s a donar suport al
Govern de Colòmbia en la represa de les converses de
pau amb l’Exèrcit d’Alliberament Nacional.
e) Sol·licitar al Govern de
Colòmbia l’acompliment íntegre de la sentència 7641,
de 22 de setembre de 2020, dictada per la Cort Suprema
de Justícia, que protegeix el dret a la protesta i que s’hi
puguin adoptar regulacions de l’ús de la força, d’acord
amb els estàndards internacionals, amb participació de
la societat civil i els organismes de drets humans experts
en la matèria.
f) Sol·licitar a les autoritats
colombianes l’aclariment de les activitats
d’intel·ligència il·legal denunciades al 2020 i anys
anteriors, i procedir a les sancions dels seus
responsables, enfortint un sistema institucional de
control civil i incloent una rendició de comptes que eviti
episodis d’abusos.
g) Contribuir que el Govern de
Colòmbia mantengui un diàleg obert i constructiu amb
els diferents mecanismes del sistema de Nacions Unides
i altres organitzacions internacionals no
governamentals, facilitant la seva presència i
permanència en el país amb la finalitat d’una millora de
la greu situació dels drets humans.
h) Comprometre’s amb la Resolució
1325 i altres de les Nacions Unides relatives a
l’important paper de les dones en els processos de pau
i que això es concreti en termes de suport financer i
polític a les organitzacions de dones de Colòmbia i a les
diverses entitats públiques responsables d’implementar
l’acord, en matèria de gènere.
i) En el context de les protestes
iniciades el 21 d’abril en les quals s’han registrat
nombroses víctimes civils, exigir que es preservi el dret
a la protesta pacífica i que s’investiguin els assassinats
i abusos en l’ús de la força atribuïts a funcionaris
responsables del manteniment de l’ordre públic.
j) Rebutjar els atemptats armats,
inclòs el recent contra el president de Colòmbia, i
insistir en la necessitat que tots els actors del país es
comprometin amb una sortida dialogada, pacífica i justa
a la situació actual.
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A la seu del Parlament, 15 de setembre de 2021
El secretari de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
La vicepresidenta de la comissió
María Asunción Pons i Fullana

•
•
•

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 de setembre de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4688/21,
relativa a exigència a AENA de qualitat en els serveis dels
aeroports de les Illes Balears així com en les seves condicions
laborals i socials, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
RESOLUCIÓ
C)
1. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a extremar
el seguiment i la vigilància del compliment estricte de les
condicions exigibles en els contractes derivats dels
concursos públics d’adjudicació dels serveis d’assistència
a terra (handling).
2. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a, d’acord
amb el punt anterior, extremar el seguiment i la vigilància
del compliment estricte dels esmentats contractes, de
manera especial pel que fa a les condicions laborals, les
condicions dels centres de treball, la seguretat i la salut
laboral així com els horaris de servei i temps d’atenció als
usuaris i la qualitat d’aquesta atenció.
3. El Parlament de les Illes Balears insta AENA que, en cas
d’incompliment de les condicions contractuals per part de
qualsevol de les empreses que presten serveis de handling,
apliqui amb la màxima diligència i amb el rigor contemplat
a la llei i als règims de sancions, les mesures oportunes per
tal de garantir la qualitat del servei, així com de les
condicions laborals, de salut i seguretat laboral exigibles
d’acord amb els contractes entre parts, els convenis
col·lectius d’aplicació i la legislació laboral.
4. El Parlament de les Illes Balears insta AENA que
prioritzi en els futurs concursos d’adjudicació dels serveis
de handling dels aeroports de les Illes Balears les següents
condicions:
• La qualitat del servei prestat als usuaris.
• El nombre de treballadors i treballadores oferts en les
propostes de plantilles així com els tipus de contractes
oferts per categories laborals, tot afavorint la seva
estabilitat i prioritzant de manera decisiva les
contractacions indefinides i de fixos discontinus i a
jornada laboral completa.
• La garantia del compliment estricte de les condicions
acordades en els convenis sectorials d’aplicació.
• Les condicions laborals i socials de les treballadores i
treballadors així com les mesures de conciliació laboral
i familiar que s’estableixin.
• La garantia del manteniment de les condicions laborals
i socials i l’estabilitat laboral en les subrogacions de
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treballadores i treballadors, que seran de compliment
obligat, entre empreses.
Les polítiques formatives per a les treballadores i els
treballadors de les empreses.
La garantia de condicions de treball segures i
saludables.
El transport als centres de treball de manera eficient,
segura i assequible.

5. El Parlament de les Illes Balears exigeix d’AENA que
revisi de manera rigorosa i exhaustiva el compliment de les
condicions contractuals per part de totes les empreses que
operen als aeroports de les Illes Balears així com les
normatives que hi siguin d’aplicació i que actuï, si escau, en
conseqüència.
6. El Parlament de les Illes Balears insta AENA la
implantació de clàusules socials en la contractació que
garanteixin una ocupació de qualitat i el respecte als drets
laborals de tots els treballadors i les treballadores que
presten serveis en els aeroports de les Illes Balears, d’acord
amb allò que estableixin els convenis col·lectius sectorials
territorials i la legislació laboral vigent.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a redefinir el sistema de gestió dels handlings i
autohandlings a la pròxima licitació del concurs
d’adjudicació, de manera que impedeixi que es reprodueixi
l’actual situació de precarietat laboral dels empleats de
handling i autohandling i es garanteixi el compliment de les
condicions laborals establertes en els convenis col·lectius
sectorials territorials i la legislació laboral vigent.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i AENA a fer tots els esforços econòmics i de
conciliació i consens possibles i a prendre totes les mesures
legals i pressupostàries necessàries per a donar resposta a
les demandes legítimes de les treballadores i els treballadors
dels serveis de handling i autohandling, tot garantint no
només el bon funcionament dels aeroports sinó també
l’acompliment de tots els convenis i drets laborals pel que
fa a l’estabilitat laboral, la seguretat laboral i l’ocupació de
qualitat, la conciliació de la vida laboral i familiar així com
de suficiència de les plantilles; aspectes, tots ells, que
ajudarien a garantir uns millors serveis als usuaris dels
nostres aeroports.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment, AENA i ENAIRE a aplicar i fer aplicar de manera
rigorosa i immediata les normatives i lleis vigents en
matèria de seguretat laboral, tant si aquestes afecten els
llocs de treball dependents de l’ens com si impliquen als
treballadors i les treballadores de les distintes companyies
vinculades contractualment amb l’ens públic i que operen
als aeroports de les Illes.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment, AENA i ENAIRE a respondre de manera
immediata i raonada les demandes i reclamacions
efectuades pels delegats sindicals en matèria de prevenció
de riscos laborals i a actuar en conseqüència.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir realitzant campanyes d’inspecció
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laboral als aeroports per garantir el compliment de les
condicions laborals establertes en el marc del conveni
col·lectiu d’aplicació i la legislació laboral vigent.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un programa de turisme social
interilles per a la temporada baixa.

A la seu del Parlament, 21 de setembre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La vicepresidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

A la seu del Parlament, 21 de setembre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La vicepresidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 de setembre de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7023/21,
relativa a allargar la temporada 2021 i avançar la de 2022, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de
setembre de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 5840/21, relativa a proposta sobre vacunació
universal, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

D)

E)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar conjuntament amb els consells
insulars i el sector turístic per tal de dissenyar i concretar un
pla específic dirigit a aconseguir allargar la temporada tant
com sigui possible i, segons va anunciar la presidenta del
Govern, fins al Nadal, en el qual s’especifiquin quines
accions s’han dut a terme i quines s'hi duran per a aquesta
finalitat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar conjuntament amb els consells
insulars i el sector turístic per avançar també l’inici de la
temporada 2022.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar de manera extraordinària els
esdeveniments diferenciadors, culturals, esportius,
gastronòmics, de naturalesa, de salut, etc., de cadascuna de
les illes que es produeixin fora de temporada d’estiu i on els
productes locals i de la terra prenguin protagonisme.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar conjuntament amb els consells
insulars i amb la resta d’administracions i entitats
implicades en el fet de la desestacionalització (Govern
central, ajuntaments, aeroports, ports de Balears, ports de
l’Estat, agents econòmics i socials, etc.), per tal de poder
acollir els visitants i donar uns serveis fora de temporada,
tant públics com privats, suficients, adequats i de qualitat.

El Parlament de Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè insti el Govern d'Espanya a:
1. Considerar l'increment de les contribucions econòmiques
al mecanisme COVAX, i igualment promoure la donació
dels excedents de vacunes adquirits a Espanya als països
que en aquests moments tenen majors dificultats per
immunitzar la seva població per mancar dels
subministraments necessaris per a això.
2. Realitzar una crida a la resta d'administracions públiques
i al sector privat, a fi de redoblar l'esforç, en forma de
contribucions econòmiques, a totes aquelles iniciatives
encaminades a afavorir l'adquisició de vacunes i
subministraments sanitaris bàsics per a la immunització,
especialment a través del mecanisme COVAX.
3. Compartir coneixement, en coordinació i des del consens
en les mesures i accions amb els seus socis europeus, de tal
manera que en la lluita contra el COVID-19 s'aconsegueixi
la immunització global en el menor temps possible.
A la seu del Parlament, 21 de setembre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar conjuntament amb els consells
insulars, Govern central i les administracions implicades en
el manteniment de la connectivitat aèria i marítima,
nacional i internacional, més enllà de la temporada d’estiu,
tot d’acord amb el sector turístic.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una partida econòmica extraordinària
per tal de dur a terme les accions esmentades, en funció de
les necessitats dels consells insulars.

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de
setembre de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 5925/21, relativa a impuls i mesures per
avançar en l'estabilitat i l'atenció que les entitats donen a les
persones en risc social, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
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RESOLUCIÓ
F)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una mesa de treball en matèria de
subvencions i contractació Govern de les Illes
Balears–EAPN-Illes Balears, per tal de treballar
conjuntament les mesures recollides en el bloc II del Pla
d'Acció del Pacte per la Inclusió Social signat per tots els
partits amb representació parlamentària i EAPN-Illes
Balears, amb la finalitat de dur a terme propostes que
millorin la situació actual i, si escau, les modificacions
normatives pertinents. Aquesta mesa haurà de reunir-se
cada quatre mesos. La composició de la mesa haurà de ser
de caràcter paritari, entre els representants de les
conselleries d’Hisenda i Relacions Exteriors, d’Afers
Socials i Esports i de Model Econòmic, Turisme i Treball
i els representants d’EAPN-Illes Balears i haurà de comptar
amb l'assistència tècnica necessària.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a lliurar al Parlament de les Illes Balears els
acords adoptats en el marc d'aquesta mesa a tots els
representants dels grups parlamentaris signants del Pacte
per la Inclusió Social.
A la seu del Parlament, 21 de setembre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de setembre
de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 1570/21, relativa a reconeixement del treball dels
funcionaris de presons com a agents de l'autoritat, la seva
justa equiparació i millores laborals en els centres de les Illes
Balears, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
millorar les condicions professionals i laborals dels
funcionaris de presons, així com a incrementar el
complement específic de cada funcionari, eliminant les
diferències retributives que existeixen en l'actualitat, seguint
el següent compromís trianual:
- El 2021, un increment lineal anual consolidable de
3.500 euros, en el complement específic de tots els llocs de
treball adscrits a institucions penitenciàries de
l'Administració General de l'Estat, equivalent a un
increment de 250 euros mensuals.
- El 2022, s'incrementarà en dos nivells el nivell de
complement de destinació de tots els llocs de treball
d'institucions penitenciàries de l'AGE i -en els supòsits en
què això no fos possible pels límits en els intervals de nivell
de complement de destinació de cada subgrup de
funcionaris- s'assignarà una quantia equivalent a l'increment
dels nivells en el complement específic. A més,
s'incrementarà, de manera lineal, el complement específic
en 600 euros anuals, equivalents a 50 euros mensuals i
s'aplicarà a tots els llocs de treball d'institucions
penitenciàries de l'AGE. Totes dues mesures tindran
caràcter consolidable.
- El 2023, s'assignarà un fons addicional de 30 milions
d'euros, que s'acumularà a les mesures retributives
anteriorment assenyalades. Per al repartiment d'aquest fons,
el Ministeri de l'Interior elaborarà un estudi que se centrarà
en una nova classificació actualitzada dels actuals nou
grups en què es divideixen les institucions penitenciàries,
sense que en cap cas aquesta reordenació no pugui
perjudicar salarialment a cap d'ells.
- L'Administració General de l'Estat determinarà
l'extensió de totes aquestes mesures retributives al personal
laboral adscrit o dependent de les institucions penitenciàries
de l'AGE, en el marc de la negociació del Conveni Únic
amb les organitzacions sindicals.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que reconegui el dèficit de la plantilla i es
comprometi a cobrir totes les places vacants dels
funcionaris de presons en els diferents centres de Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que es reclassifiquin els centres penitenciaris en
considerar que no poden existir nou categories diferents,
amb retribucions diferents, però amb similars funcions.

G)
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix i agraeix el
treball i la professionalitat de tots els treballadors
d'institucions penitenciàries que presten els seus serveis en
els diferents centres penitenciaris de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
modificació de la Llei Orgànica 1/1979, de 26 de setembre,
general penitenciària, per reconèixer, a efectes legals, el
caràcter d’agents de l’autoritat als funcionaris d’institucions
penitenciàries.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a negociar amb els representants sindicals un
plus d’insularitat suficient i digne.

A la seu del Parlament, 28 de setembre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Sebastià Sagreras i Ballester
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de setembre
de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 2560/21, relativa a modificació de la normativa
estatal perquè les comunitats de béns puguin fer contractes
menors amb l'Administració Pública, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
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RESOLUCIÓ

H) RGE núm. 5554/21, de la diputada Irene Triay i Fedelich,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a iniciatives per
incentivar la graella d'IB3 Ràdio.

H)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a estudiar la modificació de la normativa sobre
contractes del sector públic a fi i efecte de permetre la
celebració per les administracions públiques de contractes
menors amb les comunitats de béns o entitats sense
personalitat jurídica.
A la seu del Parlament, 28 de setembre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Sebastià Sagreras i Ballester
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

I) RGE núm. 5551/21, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a emissió del partit de la UD
Eivissa per l'ascens de categoria.
J) RGE núm. 5556/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a vigilar i fer
complir les condicions laborals.
K) RGE núm. 5553/21, del diputat Ares Fernández i
Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
audiència d'IB3 Ràdio.
L) RGE núm. 5546/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
col·laboració fora de l'ens públic dels periodistes d'IB3.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de juny de 2021, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
A) RGE núm. 5528/21, de la diputada Maria Esperança Sans
i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
canvis que s'haurien de produir a IB3.
B) RGE núm. 5537/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a novetats de programació d'IB3 pel setembre.
C) RGE núm. 5548/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
competència deslleial als mitjans públics en oferir publicitat.
D) RGE núm. 5549/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a productores audiovisuals
que formaran part de la programació estiuenca.
E) RGE núm. 5550/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
projectes Transmèdia.
F) RGE núm. 5552/21, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment d'anunciants
locals.
G) RGE núm. 5545/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comunicat de les associacions del sector audiovisual de les Illes
Balears sobre la situació actual d'IB3.

M) RGE núm. 5547/21, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noretransmissió del partit d'ascens entre UD Eivissa i UCAM
Múrcia.
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 de setembre de 2021, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
N) RGE núm. 7227/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a arribada de
pasteres.
O) RGE núm. 7410/21, del diputat Ares Fernández i
Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
valoració de la nova graella d'IB3 Ràdio.
P) RGE núm. 7376/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió
econòmica i interna de l'EPRTVIB efectuada per la Sra.
Margarita Cardona.
Q) RGE núm. 7381/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pressupost d'IB3 per a l'any 2022.
R) RGE núm. 7394/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi
sobre la possible internalització dels Serveis Informatius d'IB3.
S) RGE núm. 7409/21, de la diputada Irene Triay i Fedelich,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació de
delegacions i/o estudis d'IB3 Ràdio.

BOPIB núm. 121 - 1 d'octubre de 2021
T) RGE núm. 7350/21, de la diputada Maria Esperança Sans i
Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a paper
del director general.

i del director general de Planificació, Ordenació i Centres,
informà sobre el tema indicat.
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

U) RGE núm. 7416/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a diferències
salarials.
V) RGE núm. 7395/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a objectius
que s'ha marcat l'equip directiu d'IB3.
W) RGE núm. 7412/21, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a línies estratègiques de la
col·laboració d'IB3 en projectes audiovisuals.
X) RGE núm. 7396/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concessió
d'un préstec de 12,9 milions d'euros a IB3.
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
No-acord de compareixença del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball sobre l'acord de transacció
entre el SOIB i PIMEB en relació amb el fraccionament i
l'ajornament del deute de la PIMEB derivada de diferents
expedients de reemborsament de subvencions tramitats pel
SOIB (RGE núm. 6989/21).
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 de setembre de 2021, rebutjà, per
1 vots a favor, 6 en contra i 6 abstencions, la sol·licitud de
compareixença esmentada, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de setembre
de 2021, rebutjà el Punt 4 de la Proposició no de llei RGE núm.
1570/21, relativa a reconeixement del treball dels funcionaris
de presons com a agents de l'autoritat, la seva justa equiparació
i millores laborals en els centres de les Illes Balears, amb el
resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra
6 i abstencions 2.
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

B)
Decaïment de la Pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears RGE núm. 7411/21.
A la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 de setembre de 2021, quedà
decaiguda la pregunta esmentada, presentada pel diputat Joan
Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
balanç de les realitzacions, els continguts i les audiències d'IB3,
atesa l'absència d'aquest diputat.
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença del conseller d'Educació i Formació
Professional, davant la Comissió d'Educació, Recerca i
Cultura, sobre la planificació de l'inici del curs 2021-2022
(RGE núm. 7026/21).
A la Comissió d'Educació, Universitat i Cultura del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de setembre
de 2021, tengué lloc la compareixença del conseller d'Educació
i Formació Professional, qui, acompanyat del secretari general

Ordre de Publicació
C)
Acord de compareixença del director de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
sobre l'informe "Bases per a una auditoria ciutadana del
deute públic de la CAIB 2007-2019" (RGE núm. 5557/21).
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de setembre
de 2021, acordà la compareixença del director de l'Oficina de
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Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears davant
aquesta comissió sobre el tema indicat a l'enunciat, sol·licitada
pel Grup Parlamentari Popular.
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 7710/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria
d'emergències.
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
en relació amb la seva política general en matèria
d'emergències.
Palma, a 21 de setembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Antonio Costa i Costa

D)
Acord de compareixença de la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat sobre el Pla de conciliació de les
Illes Balears (RGE núm. 5956/21).
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de setembre
de 2021, acordà, per unanimitat, la compareixença de la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat davant
aquesta comissió sobre el tema indicat a l'enunciat, sol·licitada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos.
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 7739/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació al sector
audiovisual de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
en relació amb la seva política general pel que fa al sector
audiovisual de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
Palma, a 22 de setembre de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
El portaveu
Antonio Costa i Costa

E)
Acord de compareixença de la delegada del Govern a les
Illes Balears sobre el protocol que s'aplica als immigrants
arribats a les Illes Balears en pastera (RGE núm. 6338/21).
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de setembre
de 2021, acordà la compareixença de la delegada del Govern
a les Illes Balears davant aquesta comissió sobre el tema indicat
a l'enunciat, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular.
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

C)
RGE núm. 7760/21, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a política general del Govern en matèria de
transport públic.
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears en
relació amb la seva política general en matèria de transport
públic.
Palma, a 22 de setembre de 2021
El portaveu
Josep Castells i Baró

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 de setembre de 2021, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 de setembre de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
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Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

incloses en aquest projecte ha executat el Govern de les Illes
Balears durant el 2021?
Palma, a 21 de setembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

A)
RGE núm. 7682/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transformació de l'antic Hospital Verge del Toro en centre
sociosanitari (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atès que el 7 de juny de 2018 la presidenta Francina
Armengol presentà el pla d’usos de l’antic Hospital Verge del
Toro de Maó i anuncià la recuperació d’aquest edifici amb
“entre 60 i 90 llits per a ingressos de mitja i llarga estada i per
a cures pal·liatives”, quan executarà el Govern de les Illes
Balears les obres per transformar l’antic Hospital Verge del
Toro en centre sociosanitari?
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D)
RGE núm. 7685/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transformació de l'antic Hospital Verge del Toro en centre
sociosanitari (4).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan licitarà el Govern de les Illes Balears les obres per
transformar l'antic Hospital Verge del Toro en centre
sociosanitari?

Palma, a 21 de setembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 21 de setembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

B)
RGE núm. 7683/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transformació de l'antic Hospital Verge del Toro en centre
sociosanitari (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atès que el 4 de març de 2019 la presidenta Francina
Armengol afirmà que "amb la recuperació del Verge del Toro
passarem a disposar d'un espai històric buit i en desús a un que
té cuida i cura els ciutadans", quan complirà el Govern de les
Illes Balears aquests anuncis?

E)
RGE núm. 7686/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transformació de l'antic Hospital Verge del Toro en centre
sociosanitari (5).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els terminis per a l'execució de les obres de
transformació de l'antic Hospital Verge en centre sociosanitari?
Palma, a 21 de setembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Palma, a 21 de setembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
F)
C)
RGE núm. 7684/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transformació de l'antic Hospital Verge del Toro en centre
sociosanitari (3).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atès que el projecte per a la transformació de l'antic
Hospital Verge del Toro en centre sociosanitari va ser lliurat el
nombre de 2020 a la Conselleria de Salut, quines actuacions

RGE núm. 7687/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transformació de l'antic Hospital Verge del Toro en centre
sociosanitari (6).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per a quan té previst el Govern l'entrada en funcionament de
l’antic Hospital Verge del Toro de Maó en centre sociosanitari?
Palma, a 21 de setembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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J)

G)
RGE núm. 7688/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transformació de l'antic Hospital Verge del Toro en centre
sociosanitari (7).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha consultat el Govern de les Illes Balears a les
organitzacions professionals de la sanitat -Col·legi de Metges,
SIMEBAL, SATSE, SAE, CSIF, UGT i CCOO- el pla d'usos,
objectius, projecte i previsions per a l’antic Hospital Verge del
Toro?

RGE núm. 7755/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ampliació
del dic Son Blanc.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
1. Per què no es considera requisit necessari per a les obres
d'ampliació del dic l'informa d'avaluació d'impacte ambiental?
2. A quines necessitats comercials, tipologia de bucs i
característiques de les mercaderies respon aquesta ampliació?
Palma, a 22 de setembre de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

Palma, a 21 de setembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
K)
H)
RGE núm. 7753/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reconversió
en centre sociosanitari de l'antic Hospital Verge del Toro.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
1. Quan es preveu executar les obres per a la reconversió en
centre sociosanitari de l'antic Hospital Verge del Toro?
2. Quin és el termini previst per a la seva efectiva posada en
funcionament?

RGE núm. 7756/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a rutes de
transport escolar a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
1. Quines són les causes de supressió de diverses de les rutes de
transport escolar per a aquest present curs 2021-2022? Es prega
detall a la resposta.
2. Quines rutes s'han vist afectades per correccions en el seu
trajecte o supressions? Es prega detall a la resposta.
Palma, a 22 de setembre de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

Palma, a 22 de setembre de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges
L)
I)
RGE núm. 7754/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Escola
d'Hostaleria de Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la situació de les obres previstes per a la
reconversió de l'antiga estació marítima en Escola d'Hostaleria?
Palma, a 22 de setembre de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

RGE núm. 7757/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a atenció a la
diversitat en el col·legi Mare de Déu de Gràcia a 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.
Per a aquest curs s'ha procedit a l'eliminació per part del
servei d'atenció a la diversitat de les activitats de tècnics
encarregats d'atendre 11 alumnes amb necessitats especials al
col·legi Mare de Déu de Gràcia.
Quins són els motius pels quals s'ha procedit a la supressió
atesa la continuïtat de la necessitat per a aquests alumnes?
Palma, a 22 de setembre de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges
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Palma, a 24 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

M)
RGE núm. 7781/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a romanent a 31 de desembre de 2020 del Consorci de
Borsa de places turístiques.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atesa la resposta rebuda a la pregunta RGE 6733/21,
sol·licitam a la Direcció General de Pressuposts de la
Conselleria d'Hisenda:
Quin és l'import del romanent a 31 de desembre de 2020 del
Consorci de Borsa de places turístiques?
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P)
RGE núm. 7813/21, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a borsa de
zeladors interins de l'Ibsalut (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de persones que sol·licitaren la inclusió
a la borsa de zeladors interins de l'Ibsalut?
Palma, a 24 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

Palma, a 23 de setembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
Q)
N)
RGE núm. 7799/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estratègia per a la campanya de vacunació COVID-19 a les
Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 7814/21, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a borsa de
zeladors interins de l'Ibsalut (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de persones admeses a la borsa de
zeladors interins de l'Ibsalut?

Per a una eficaç estratègia de sensibilització per a la
vacunació de la COVID-19 de les persones de la franja d'edat
compresa entre els 30 a 50 anys, que són els menys inoculats,
té coneixement la Conselleria de Salut i Consum que existeixi
un possible rebuig a accedir a la vacunació per part de la
població estrangera resident a les Illes Balears?

Palma, a 24 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

R)
Palma, a 24 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

O)
RGE núm. 7800/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estratègia de vacunació COVID-19 a la població menys
inoculada.
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 la població d'edat entre els 30 a 50 anys en la qual la
vacunació COVID-19 hagi tingut menor impacte, quines
estratègies ha establert la Conselleria de Salut i Consum a
l'efecte d'arribar a aquesta població, conèixer les causes per les
quals encara no s'han vacunat i afavorir, per tant, que
procedeixin a la vacunació contra la COVID-19?

RGE núm. 7815/21, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a borsa de
zeladors interins de l'Ibsalut (3).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de persones excloses per manca
d'acreditació de coneixements de català a la borsa de zeladors
interins de l'Ibsalut?
Palma, a 24 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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S)
RGE núm. 7816/21, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a borsa de
zeladors interins de l'Ibsalut (4).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de persones excloses de la borsa de
zeladors interins de l'Ibsalut que es trobaven incloses a
l'anterior borsa?
Palma, a 24 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

T)
RGE núm. 7817/21, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a borsa de
zeladors interins de l'Ibsalut (5).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de persones excloses de la borsa de
zeladors interins de l'Ibsalut que actualment ocupen plaça de
forma interina? Indicau-ne l'antiguitat.
Palma, a 24 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

U)
RGE núm. 7820/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incorporació de personal fix d'infermeria (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines contingències que puguin afectar els usuaris té
previstes el Servei de Salut amb la incorporació del personal fix
d'infermeria durant el mes d'octubre a l'Hospital Son Llàtzer?
Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló

W)
RGE núm. 7822/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incorporació de personal fix d'infermeria (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines contingències que puguin afectar els usuaris té
previstes el Servei de Salut amb la incorporació del personal fix
d'infermeria durant el mes d'octubre a l'Hospital de Manacor?
Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló

X)
RGE núm. 7823/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incorporació de personal fix d'infermeria (IV).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines contingències que puguin afectar els usuaris té
previstes el Servei de Salut amb la incorporació del personal fix
d'infermeria durant el mes d'octubre a l'Hospital Comarcal
d'Inca?
Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló

Quines contingències que puguin afectar els usuaris té
previstes el Servei de Salut amb la incorporació del personal fix
d'infermeria durant el mes d'octubre a l'Hospital Son Espases?
Y)
Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló

V)
RGE núm. 7821/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incorporació de personal fix d'infermeria (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

RGE núm. 7824/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incorporació de personal fix d'infermeria (V).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines contingències que puguin afectar els usuaris té
previstes el Servei de Salut amb la incorporació del personal fix
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d'infermeria durant el mes d'octubre a la Gerència d'Atenció
Primària de Mallorca?
Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló

Z)
RGE núm. 7825/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incorporació de personal fix d'infermeria (VI).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines contingències que puguin afectar els usuaris té
previstes el Servei de Salut amb la incorporació del personal fix
d'infermeria durant el mes d'octubre a l'Hospital Mateu Orfila
o Atenció Primària de Menorca?
Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló

AA)
RGE núm. 7826/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incorporació de personal fix d'infermeria (VII).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines contingències que puguin afectar els usuaris té
previstes el Servei de Salut amb la incorporació del personal fix
d'infermeria durant el mes d'octubre a l'Hospital Can Misses o
Atenció Primària d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló

AB)
RGE núm. 7827/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incorporació de personal fix d'infermeria (VIII).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines contingències que puguin afectar els usuaris té
previstes el Servei de Salut amb la incorporació del personal fix
d'infermeria durant el mes d'octubre a l'Hospital de
Formentera?
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Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló

AC)
RGE núm. 7828/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancaments o disminució d'oferta de serveis (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té el Servei de Salut previst tancar temporalment algun
servei, unitat o gabinet, o reduir alguna prestació o servei de
qualsevol tipus durant el mes d'octubre a l'Hospital Son
Espases?
Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló

AD)
RGE núm. 7829/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancaments o disminució d'oferta de serveis (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té el Servei de Salut previst tancar temporalment algun
servei, unitat o gabinet, o reduir alguna prestació o servei de
qualsevol tipus durant el mes d'octubre a l'Hospital Son
Llàtzer?
Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló

AE)
RGE núm. 7830/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancaments o disminució d'oferta de serveis (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té el Servei de Salut previst tancar temporalment algun
servei, unitat o gabinet, o reduir alguna prestació o servei de
qualsevol tipus durant el mes d'octubre a l'Hospital de
Manacor?
Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló
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AF)
RGE núm. 7831/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancaments o disminució d'oferta de serveis (IV).

AI)

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

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

Té el Servei de Salut previst tancar temporalment algun
servei, unitat o gabinet, o reduir alguna prestació o servei de
qualsevol tipus durant el mes d'octubre a l'Hospital Comarcal
d'Inca?

Té el Servei de Salut previst tancar temporalment algun
servei, unitat o gabinet, o reduir alguna prestació o servei de
qualsevol tipus durant el mes d'octubre a l'Hospital Can Misses
o Atenció Primària d'Eivissa?

Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló

RGE núm. 7834/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancaments o disminució d'oferta de serveis (VII).

Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló

AG)
RGE núm. 7832/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancaments o disminució d'oferta de serveis (V).

AJ)
RGE núm. 7835/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancaments o disminució d'oferta de serveis (VIII).

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

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

Té el Servei de Salut previst tancar temporalment algun
servei, unitat o gabinet, o reduir alguna prestació o servei de
qualsevol tipus durant el mes d'octubre a la Gerència d'Atenció
Primària de Mallorca?

Té el Servei de Salut previst tancar temporalment algun
servei, unitat o gabinet, o reduir alguna prestació o servei de
qualsevol tipus durant el mes d'octubre a l'Hospital de
Formentera?

Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló

AH)
RGE núm. 7833/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancaments o disminució d'oferta de serveis (VI).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té el Servei de Salut previst tancar temporalment algun
servei, unitat o gabinet, o reduir alguna prestació o servei de
qualsevol tipus durant el mes d'octubre a l'Hospital Mateu
Orfila o Atenció Primària de Menorca?
Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló

Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló

AK)
RGE núm. 7836/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a àrea
de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de
les Illes Balears (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
És el Sr. Gabriel Lladó Vidal director d'àrea de
Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les
Illes Balears a dia 23 de setembre de 2021?
Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló
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AL)
RGE núm. 7837/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a àrea
de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de
les Illes Balears (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per què consta el Sr. Gabriel Lladó Vidal com a director
d'àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut
de les Illes Balears a la pàgina web de l'organisme a dia 23 de
setembre de 2021?
https://www.ibsalut.es/es/servicio-de-salud/directoriocorporativo/29-biel-llado-vidal
Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló

AM)
RGE núm. 7838/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Subdirecció de Gestió i Serveis Generals de la Gerència
d'Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears
(I).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst el Servei de Salut de les Illes Balears incorporar
en el lloc convocat a través del BOIB de dia 23 de setembre el
Sr. Gabriel Lladó Vidal?
Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló

AN)
RGE núm. 7839/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Subdirecció de Gestió i Serveis Generals de la Gerència
d'Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears
(II).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Seran degudament valorades les persones candidates a la
plaça convocada a través del BOIB de 23 de setembre, i
nomenada com a tal la persona amb el perfil més adequat per
al lloc?
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Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló

AO)
RGE núm. 7840/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Subdirecció de Gestió i Serveis Generals de la Gerència
d'Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears
(III).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les circumstàncies que han provocat la
convocatòria de la plaça publicada dia 23 de setembre?
Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló

AP)
RGE núm. 7841/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Subdirecció de Gestió i Serveis Generals de la Gerència
d'Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears
(IV).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins altres professionals de la Gerència d'Atenció Primària
de Mallorca realitzaven fins ara les funcions atribuïdes a la
plaça publicada al BOIB dia 23 de setembre?
Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló

AQ)
RGE núm. 7846/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recuperació dels projectes finançats amb l'ITS.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
De quina manera es recuperaran els projectes finançats amb
l'ITS que es van veure afectats per la Llei 2/2020 i que es van
considerar d'execució no estratègica de cadascuna de les illes?
Quan ho pensa fer?
Palma, a 27 de setembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

6692

BOPIB núm. 121 - 1 d'octubre de 2021
B)

AR)
RGE núm. 7847/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finançament dels projectes amb l'ITS o altres fons.
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.
Si es recuperen projectes per ser finançats, es continuaran
finançant amb fins ITS o algun dels projectes passarà a ser
finançat per altres fons, com els europeus, de l'Estat o de
qualsevol altra administració?

RGE núm. 7851/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions per prevenir i evitar les inundacions.
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 mesures aplicarà el Govern de les Illes Balears per
tal de prevenir i evitar les inundacions que es van produir la
setmana passada a Mallorca i Menorca?
Palma, a 27 de setembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Quins seran aquests projectes i mitjançant quins fons es
finançaran?
Palma, a 27 de setembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

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 29 de setembre de 2021, ratifica l'admissió per delegació
de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.

C)
RGE núm. 7852/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
menor tutelada desapareguda.
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, que farà davant el nou cas d'una menor
tutelada desapareguda?
Palma, a 27 de setembre de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 7850/21, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació del torrent de Sant Llorenç.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 de setembre de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

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.

Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
D)

En quina situació es troben les reparacions del torrent de
Sant Llorenç, tres anys després del seu desbordament?

RGE núm. 8084/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla estratègic de
fons europeus.

Palma, a 27 de setembre de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina por li fa que el Parlament debati el Pla estratègic de
fons europeus?
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El diputat
Josep Castells i Baró
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Palma, a 29 de setembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

E)

H)

RGE núm. 8086/21, del diputat Antonio Jesús Sanz i
Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a augment del
servei de vigilància als fondejos sobre posidònia per al
litoral de Formentera.

RGE núm. 8090/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a aposta dels comerços "made in China"
pel producte balear.

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.

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.

Conseller Mir, considera el Govern incloure als pressuposts
de 2022 l'augment del servei de vigilància als fondejos sobre
posidònia, per a tot el litoral de l'illa de Formentera?

Sr. Conseller, com valora que els comerços "made in
China" es reconverteixin i apostin pel producte balear?
Palma, a 29 de setembre de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

Palma, a 28 de setembre de 2021
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual
I)
F)
RGE núm. 8087/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
plena i exclusiva dedicació per a titulars de llicència
d'autotaxi a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

RGE núm. 8091/21, 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?

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, ha de complir el
titular d'una llicència d'autotaxi a la nostra comunitat autònoma
la plena i exclusiva dedicació a l'hora d'explotar la llicència o
pot realitzar altres activitats?
Palma, a 29 de setembre de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

G)
RGE núm. 8089/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a accions per reposicionar el turisme 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. Presidenta, quines accions pensa adoptar el seu govern
per reposicionar el turisme de les Balears?

Palma, a 28 de setembre de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

J)
RGE núm. 8092/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
solucions del Govern als problemes dels joves de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, creu que el Govern dóna una resposta
adequada als problemes dels joves de les Illes Balears?
Palma, a 29 de setembre de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
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K)
RGE núm. 8093/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a obligatorietat de les mascaretes als col·legis.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Gómez, en quin criteri científic es basen per obligar els
nins a dur mascaretes als col·legis?
Palma, a 29 de setembre de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

L)
RGE núm. 8094/21, 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.

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, considera encertada
la seva política d'habitatge?
Palma, a 29 de setembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

O)
RGE núm. 8097/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòria
d'agents COVID.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina valoració fa la Conselleria de Presidència, Funció
Pública i Igualtat en relació amb la convocatòria d'agents
COVID?
Palma, a 29 de setembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

En quina situació es troba actualment el Centre de Formació
Nàutica de Son Castelló?
P)
Palma, a 29 de setembre de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

M)
RGE núm. 8095/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis
en el transport no urgent programat.
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.

RGE núm. 8098/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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 29 de setembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Sra. Consellera de Salut, té previst fer canvis en el transport
no urgent programat?
Palma, a 29 de setembre de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

N)
RGE núm. 8096/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política d'habitatge.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

Q)
RGE núm. 8099/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del petit
i mitjà comerç a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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Com qualifica la situació actual del petit i mitjà comerç a
les Illes Balears?
Palma, a 29 de setembre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

R)
RGE núm. 8100/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions de la FAO en relació amb el director general
de Pesca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera, quina opinió li mereixen les declaracions
de la FAO, agència de l'ONU per a l'alimentació i l'agricultura,
en relació amb el seu director general de Pesca, el Sr. Mercant?

Palma, a 29 de setembre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

U)
RGE núm. 8103/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
realització de proves serològiques a professionals sanitaris
i sociosanitaris per la prevenció de contagis de la COVID19.
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.
La Consellera de Salut i Consum té previst realitzar de
forma immediata proves serològiques als professionals sanitaris
i sociosanitaris per prevenir contagis de la COVID-19?
Palma, a 29 de setembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 29 de setembre de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

S)

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

RGE núm. 8101/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
de transport escolar als IES de les Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 de setembre de 2021, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Considera el Govern que es dóna un bon servei de transport
escolar als IES de les Balears?
A)
Palma, a 29 de setembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

T)
RGE núm. 8102/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment en
l'arribada de persones immigrants a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, com valora l'increment en l'arribada de
persones immigrades a les Illes Balears durant els darrers
mesos?

RGE núm. 8081/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a IVA i targetes de crèdit per a apostes
i jocs d'atzar (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Davant la imminent
tramitació dels Pressuposts Generals de l'Estat per a 2022 i la
possibilitat que aquests puguin recollir la següent iniciativa.
L'endeutament és una de les conseqüències de l'addicció al
joc per doblers que afecta les persones ludòpates i el seu entorn
familiar i suposa un handicap afegit per a la seva rehabilitació,
ja que en molts casos es generen situacions de vulnerabilitat
socioeconòmica que s'arrosseguen durant anys.

6696

BOPIB núm. 121 - 1 d'octubre de 2021

Segons l'Anàlisi del Perfil del Jugador Online 2020,
elaborat per la Direcció General del Joc del Ministeri de
Consum, més del 72% de les quantitats jugades online s'han
pagat utilitzant targetes bancàries com a mitjà de pagament.
Encara que les dades oficials no discriminen entre targetes de
pagament a crèdit o a dèbit, resulta evident que les persones
que es troben en situació de joc problemàtic o afectades pel
trastorn de joc patològic presenten un elevat risc d'utilitzar les
targetes de crèdit per a realitzar les seves apostes, incrementant
el seu risc d'endeutament. De fet, associacions en defensa dels
drets de les persones consumidores com FACUA va traslladar
aquesta petició al ministre de Consum a principis de 2020, i des
d'abril de 2020 el Regne Unit ha prohibit l'ús de les targetes de
crèdit per participar en jocs per doblers, com a mesura per
protegir les persones consumidores.

de loteria, jocs d'atzar o apostes i el seu impacte sobre la salut
mental i qualitat de vida de les persones.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el govern de l'Estat a
defensar davant les institucions europees, tant des del punt de
vista de la protecció de l'interès general com de l'afavoriment
de l'equilibri fiscal, la conveniència de l'eliminació de les
activitats de jocs d'atzar i apostes dels supòsits d'activitats amb
exempció de tributació de l'IVA, regulada per la Directiva
2006/112/CEE.
Palma, a 29 de setembre de 2021
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

Per altra banda, l'activitat de joc per doblers (incloent-hi les
apostes) es troba exempta de tributar l'IVA, a diferència d'altres
productes que tributen IVA encara que també estan afectats per
impostos especials -com és el cas del tabac, l'alcohol, els
hidrocarburs o l'electricitat-, així com la pràctica totalitat de
productes i serveis disponibles al mercat (des de l'alimentació,
la perruqueria o els productes d'higiene íntima fins als serveis
i productes culturals o l'entreteniment).

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

El 2014 la Comissió d'Experts per a la Reforma del Sistema
Tributari Espanyol va recomanar, en la proposta número 72 del
seu Informe, lliurat a l'aleshores Ministre d'Hisenda i
Administracions Públiques, que "hauria de reduir-se l'àmbit de
l'exempció continguda en el punt 19 de l'apartat U de l'article
20 de la Llei de l'IVA, establint condicions i límits perquè les
loteries i altres jocs d'atzar o de doblers gaudeixin de tal
exempció". Des d'aleshores, el volum de negoci del sector del
joc -públic i privat, online i presencial- a Espanya no ha aturat
de créixer arribant en 2019 als 49.000 milions d'euros, amb un
marge net de joc (quantitats jugades menys premis i bonus)
superior als 10.000 milions d'euros, segons les dades facilitades
per la Subdirectora General d'Inspecció de la Direcció General
del Joc del Ministeri, en una presentació feta el 13 de maig de
2021 en el marc de la Jornada "Juego patológico en tiempos del
COVID-19. Propuestas profesionales de intervención",
organitzada per la Fundación Atenea.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 de setembre de 2021, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
proposa la següent

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

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el govern de l'Estat a
prohibir el pagament amb targeta de pagament a crèdit de tota
activitat de joc d'atzar i jocs per doblers, incloent-hi les apostes,
tant online com presencial de reserva estatal.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el govern de l'Estat, en
el marc dels treballs del Comitè d'Experts per a la Reforma
Fiscal creat pel Ministeri d'Hisenda, a abordar l'eliminació de
l'exempció total d'IVA que actualment gaudeixen les loteries,
jocs d'atzar i jocs per doblers (incloses les apostes) i portar a
terme els canvis normatius necessaris per a establir les
condicions i límits d'aplicació d'aquesta exempció a l'IVA,
contemplada en la normativa europea, tenint en compte, entre
altres criteris, l'evidència científica i sociosanitària relativa a la
capacitat addictiva de les diverses modalitats de les activitats

Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 7808/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a impulsar la convocatòria del Fons de la borsa
d'allotjament, davant la Comissió de Turisme i Treball.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Atès que a dia d’avui hi ha fons pendent d’assignar a
projectes d’inversió i actuacions, corresponents a la Borsa
d’Allotjaments Turístics.
Atès que al pressupost de la comunitat autònoma de les Illes
Balears consta que el Consorci de Borsa d’Allotjament Turístic
tramitarà una nova convocatòria de projectes durant el 2021 per
import de 15.766.740€.
Atès que a dia d’avui no es té coneixement de quan té
previst el Govern de les Illes Balears treure aquesta nova
convocatòria, com tampoc no es té coneixement de quin és el
grau d’execució dels projectes ja seleccionats i aprovats a les
diferents convocatòries existents ni si hi ha hagut renúncies a
executar alguns dels projectes aprovats o si la seva font de
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finançament s’ha vist modificada, i el nou destí dels possibles
fons alliberats, entre d’altres qüestions. Per tot això, des del
Grup Parlamentari Popular hem formulat una sèrie de preguntes
amb sol·licitud de resposta escrita.
Atès que encara que a la pàgina web del Govern de les Illes
Balears consta que la Junta Rectora del Consorci de Borsa
d’Allotjament en data 12 juliol de 2021 va acordar la
possibilitat d’ajornar l’import de la quota de les places
turístiques corresponent a l’any 2021 atorgant un any de
pròrroga, s’observa que la darrera acta que consta de la Junta
Rectora és la del dia 3 de maig de 2019.
Atès que els projectes que finança la Borsa de Places
responen a reivindicacions dels municipis, impulsen projectes
que ja es troben iniciats i responen a iniciatives que a més de
ser necessàries per als territoris, en aquest moment conformen
part important de la dinamització i reactivació econòmica i
social tan necessària per pal·liar les conseqüències de la
pandèmia, i més de cara a la temporada d’hivern.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a consensuar en el si de la Junta Rectora del Consorci
de Borsa d’Allotjament, qualsevol modificació que afecti els
projectes i noves convocatòries.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a efectuar el més prest possible i sempre dins el 2021,
una nova convocatòria pública per a la selecció de projectes
d’inversió i actuacions per a la millora de l’oferta turística de
l’illa de Mallorca corresponent a l’exercici 2021, tal com
consta al pressupost de la comunitat autònoma de 2021 i amb
l’objectiu d’impulsar la reactivació econòmica i social.
Palma, a 24 de setembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

B)
RGE núm. 7809/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions davant l'increment del cost de les
matèries primeres i els efectes d'aquest sobrecost a les
empreses amb contractes en vigor, davant la Comissió
d'Economia (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: A causa de les pujades
de costos tan importants de les matèries primeres, dels
combustibles i de l'augment del preu de l'energia, que afecta
directament el preu dels contractes vigents que tenen tancats les
administracions amb les empreses de construcció, i avui dia,
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fan completament inviables la seva continuïtat amb els preus
anteriors o principis de la pandèmia sanitària de la COVID-19
ja que s'han vist disparats d'una forma molt alarmant.
L'impacte econòmic de la COVID-19 davant l'alarmant
pujada dels preus en les matèries primeres dels últims mesos,
està provocant que moltes empreses de construcció es vegin
irremeiablement abocades a renunciar als seus contractes, i en
el pitjor dels casos, moltes estiguin a la vora de la fallida, ja
que la majoria d'aquestes empreses treballen amb contractes
amb pressupostos tancats, la qual cosa dificulta poder complir
amb els terminis i els sobrecostos no previstos.
Els efectes econòmics de la COVID-19 i els possibles
escenaris globals en funció del seu desenvolupament. Més enllà
de l'impacte sobre la vida de milions de persones a tot el món,
la pandèmia del nou coronavirus també ha assestat un dur cop
sobre l'evolució de l'economia a nivell global.
La forta pujada dels preus de la majoria de les matèries
primeres està tenint un intens impacte en l'economia i ha
provocat grans problemes de desproveïment en multitud
d'empreses i de tots els sectors.
El sector de la construcció no és aliè a aquesta situació, fins
al punt que diferents organitzacions empresarials adverteixen
dels riscos per a la continuïtat de determinats contractes i dels
efectes sobre la recuperació de l'economia de Balears i
Espanya.
Alguns ja manifesten obertament "A vegades és preferible
abandonar una obra o un projecte que assumir un increment
desproporcionat de costos” el fet que la llei de desindexació
hagi bloquejat la revisió de preus, i que el sistema de revisió de
preus contingut en la Llei de contractes s'apliqui en molt
comptades ocasions, fa que la viabilitat de molts contractes es
posi en qüestió perquè el sobrecost que sofreixen les empreses
constructores ni pot assumir-se, ni pot mantenir-se en el temps.
A tot això, hem de recordar que a la nostra comunitat
autònoma es veu fins i tot més greument afectada per la
insularitat i doble insularitat, la qual cosa fa molt més complexa
la situació i més necessària la presa de decisions i accions que
estableixin uns preus d'acord amb la realitat de costos reals que
sofreix el sector. Des del Partit Popular entenem i compartim
amb els professionals del sector, la preocupació i la necessitat
urgent que vénen demandant les PIME de posar en marxa algun
mecanisme per reequilibrar econòmicament els contractes, de
manera que siguin viables i estableixin unes condicions justes
per afrontar la realitat d'avui. Es tracta d'una modificació
substancial i sobrevinguda d'elements essencials dels
contractes, per la qual cosa li és aplicable del principi rebus sic
stantibus que s'ha vingut aplicant en els contractes afectats per
circumstàncies imprevistes a conseqüència de la pandèmia, i
per una altra, l'establiment del sistema tècnic i arbitral per
poder resoldre amb seguretat jurídica, solvència tècnica i
rapidesa els casos que puguin produir-se.
D'igual manera, en l'obra privada seria desitjable establir un
sistema ràpid de reequilibri que tingui present el sobrecost al
qual ha de fer front l'empresa, per l'increment desproporcionat
de preus en les últimes setmanes/mesos i que no es correspon
amb els preus inicials de partida de l'oferta quan es va
presentar.
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Les perspectives no són gens falagueres. Els principals
distribuïdors veuen com, mes rere mes, els preus de les
matèries primeres prossegueixen a l'alça, malgrat que
l'esperança del sector era que enguany la tendència no fos la
mateixa que el curs anterior.
Alguns exemples desmesurats dels increments de preus dels
materials bàsics durant l'últim any són, l'acer un 78%, el coure
més del 100%, l'alumini un 56%, els tubs de PVC un 70% la
fusta més d'un 30%, materials d'ús comú en pràcticament
qualsevol edificació.
Les empreses s'enfronten a uns contractes amb els
pressupostos tancats. El preu dels materials pot arribar a ser un
17% del pressupost total d'un edifici, per la qual cosa es fa
extraordinàriament urgent i excepcional la necessitat de poder
habilitar mecanismes per a la revisió de totes les obres
públiques a les Illes Balears si no volem que aquestes quedin
totes paralitzades o que es duguin a terme a costa d'arruïnar
empreses i fer que perillin els llocs de treball de les persones
que en formen part.
Per tot això, les empreses de venda de materials han arribat
a no garantir el preu dels seus pressupostos passats els 7 dies,
a part d'un gran dèficit de materials, tot això tenint en compte
que el sector de la construcció és un sector estratègic en la
nostra economia i que ha estat dels pocs que ha pogut continuar
la seva activitat en temps de pandèmia, sent el salvavides de
moltes famílies i de treballadors procedents d'altres sectors que
no podien exercir la seva activitat habitual.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular proposa la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'enorme i sobtada
pujada dels preus sense precedents que estan sofrint les
matèries primeres que afecta greument la nostra economia i,
entre altres sectors, el de la construcció i les activitats auxiliars.
2. El Parlament de les Illes Balears reconeix que totes les
empreses de construcció i activitats auxiliars amb contractes en
vigor amb l'administració pública es veuran greument
perjudicades per aquest important increment dels preus en les
matèries primeres, combustibles i energètiques.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, de manera excepcional, a reconèixer i revisar la
situació de totes aquelles empreses que tinguin un contracte en
vigor de qualsevol obra pública que pugui veure's afectat per
aquest increment inusual dels costos; a, de forma justificada,
establir juntament amb els col·legis oficials professionals i les
associacions empresarials, una comissió tècnica que pugui
avaluar les situacions que es produeixin en els contractes d'obra
pública vigents; i a realitzar una proposta justa i proporcionada
perquè aquest sobrecost, desmesurat i inusual, no sigui
exclusivament assumit pel contractista, i que en recuperació, en
cas d'increments desmesurats de matèries primeres, puguin
quedar exemptes de qualsevol acció o penalització que es
derivin en contra seva.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear,
juntament amb els col·legis professionals i les associacions

empresarials, a crear un sistema arbitral per resoldre les
controvèrsies privades que puguin produir-se, evitant així els
costos i el temps que els procediments judicials poden
provocar.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a evitar la
imposició de penalitzacions o sancions en cas que hagin de
resoldre's contractes d'obra pública a conseqüència de la pujada
desorbitada de matèries primeres.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a
terme una revisió actualitzada, detallada i realista, dels preus de
mercat, tant de matèries primeres, com dels subministraments
i energies necessaris per al desenvolupament dels treballs, de
manera que els preus dels concursos convocats per qualsevol
organisme o administració pública estableixin unes condicions
reals i proporcionades en relació cost/producció, que no
provoquin situacions abusives o que facin inviable
econòmicament l'execució dels projectes.
Palma, a 24 de setembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Antonio Costa i Costa

C)
RGE núm. 7810/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla d'inversions per poder complir amb les
normes mediambientals i de reactivació econòmica, 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, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
El 25 de juny de 2020 el Partit Popular va registrar la
Proposició no de llei RGE núm. 9917/2020 perquè el Govern
balear complís la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme
de les Illes Balears, que ens dóna l'oportunitat (ens obliga) a
fixar un ordre de prioritats per als recursos econòmics que
rebrà Balears, del Govern central, així com de la Unió Europea,
per prioritzar i mirar de resoldre necessitats que duim
arrossegant tants anys. Sorprenentment tot els partits
d’esquerres que formen govern hi van votar en contra.
Complir amb les normatives mediambientals a totes
aquelles urbanitzacions i altres nuclis urbans que no tenen
sanejament i aigua potable per així, d'una vegada, solucionar
aquesta greu assignatura que anem arrossegant tants i tants
d’anys és la nostra obligació.
Conformement amb la normativa exposada, els ajuntaments
de la nostra comunitat autònoma estan obligats a curt i mitjà
termini, a promoure els projectes de dotació de xarxes de
clavegueram de moltes zones dels seus municipis que no
compten amb aquests serveis. Moltes d'aquestes zones tenen
funcions residencials i també es tracta de zones de segones
residències i turístiques.
Però és més, també és evident que és necessari i urgent
realitzar inversions per a una gestió sostenible en matèria
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d'aigua, renovant xarxes de distribució d'aigua, eliminació de
fuites, interconnexió de xarxes, dotació de xarxes en alta,
connexió de dessaladores a les xarxes de distribució, i altres
inversions necessàries per a millorar la xarxes d'aigua potable.
Un altre camp en què és fonamental la modernització i la
millora en matèria de depuradores, reutilització d'aigües
tractades i eliminació d'abocaments a la mar, aprofitament
d'aigües depurades per a altres activitats, des de regadiu,
d'agrícola, com també per al reg de zones verdes o la neteja
viària.
Totes aquestes inversions imprescindibles i necessàries
haurien de fer-se de manera coordinada tant des del punt de
vista de la seva execució com del seu finançament, i aprofitar
aquesta potent inversió per millorar de manera integral els
espais públics sobre els quals s'executin, millorant així la nostra
qualitat com a destinació turística; i tot això aprofitant per crear
ocupació i reactivar econòmicament aquesta comunitat
autònoma.
Pensam que és un moment oportú per replantejar un gran
pla d’inversions mediambientals en comptar amb noves línies
de finançament. Per això, volem tornar a proposar una vegada
més des del Partit Popular que el Govern balear coordini i
impulsi un programa integral d'inversions mediambientals i de
reactivació econòmica real i eficient a les Balears.
El medi ambient i la qualitat ambiental són elements
fonamentals per a la millora de la qualitat de vida de les
persones i del nostre entorn. Necessitem d'una gestió activa que
passa per fer compatible la conservació amb el
desenvolupament social i econòmic de la nostra comunitat, una
oportunitat que no podem deixar escapar.
Amb l'objectiu de reforçar i aconseguir les metes
proposades en matèria de política econòmica, social i
mediambiental, la Comunitat Europea crea instruments
financers, i aquests fons servirien perquè la gran majoria de
municipis de les Illes Balears tinguessin aquest estímul
econòmic tan necessari i urgent, així com un termini delimitat
per a donar-hi resposta.
Ajudaria de forma molt especial aquesta acció d'obra
pública a mantenir l'activitat empresarial i el teixit productiu
ampliant els mecanismes de liquiditat a empreses i autònoms
per a evitar el seu tancament.
La disposició transitòria quarta, procediment
d'implementació de la xarxa de sanejament, recull (fonamenta)
una part molt important d'aquesta iniciativa.
La ministra Sra. Ribera anuncià el 22 de març de 2021 des
del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic (MITECO) una inversió pública aproximada de
7.000 milions d'euros en matèria d'aigua durant els propers sis
anys. Aquestes inversions quedaran recollides en els plans
hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques que el
MITECO està ultimant, i s'executaran a través de la Direcció
General de l'Aigua, les confederacions hidrogràfiques i les
societats estatals.
La vicepresidenta va subratllar el paper del Cicle Urbà de
l'Aigua, resultat del grup de treball construït pel MITECO i els
operadors d'aigua durant la pandèmia, i en la qual també hi són
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presents la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
(FEMP), els sindicats i les organitzacions de consumidors.
El conseller de Medi Ambient i Territori va presentar el
15-4-2021, l’Informe anual de sanejament i depuració elaborat
per l’Agència Balear de l’Aigua. L’estudi detecta que 30
municipis de Balears no compleixen amb els requisits de
qualitat de les aigües de clavegueram.
Va recalcar que les dades d’incompliment dels paràmetres
de qualitat de l’aigua residual urbana que arriba a les
depuradores des de les xarxes de competència municipal no són
bons tot i que també s’ha detectat una reducció respecte de
l’any passat. "És bàsic i preceptiu que totes les administracions
implicades en la gestió del cicle integral de l’aigua assumim la
corresponsabilitat de garantir a la ciutadania que rep el millor
servei possible".
En aquest sentit, va destacar que, al conjunt de l’arxipèlag,
l’any 2020 s’ha detectat un 35,5 % de l’aigua residual de
clavegueram amb mala qualitat, que supera els valors màxims
establerts a la normativa i dificulta l’adequada depuració de les
aigües residuals. Per illes, el percentatge d’incompliments és el
següent: Mallorca (25,1%), Menorca (21 %), Eivissa (63%) i
Formentera (66,8%). En total, l’aigua residual del clavegueram
de 30 municipis no compleix amb els requisits de qualitat.
El conseller Sr. Mir va recalcar la necessitat de tancar un
Pacte per l’Aigua amb totes les administracions competents en
la gestió integral del cicle de l’aigua que es fonamenti en el
principi de corresponsabilitat. En aquest sentit, ha recordat que,
en el marc del Pacte per a la Reactivació de les Illes Balears, el
Govern va transferir uns 15 milions d’euros als consells
insulars per finançar projectes destinats a millorar les xarxes de
sanejament de competència municipal.
En aquest sentit, va assenyalar que la conselleria està
reclamant a l’Estat que inclogui partides destinades als
municipis en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència.
El Partit Popular torna a sol·licitar que, de manera urgent,
es posi en marxa un Pla d'inversions mediambientals i de
reactivació econòmica, en el qual es coordini l'execució
material i el finançament per executar projectes de dotació de
xarxes de clavegueram a què obliga la Llei 12/2017 per la
renovació de xarxes de proveïment d'aigua potable, inversions
en la xarxa de depuradores i dessaladores impulsant l'obra
pública, per aconseguir un efecte multiplicador i beneficiós per
al conjunt dels ciutadans de les Illes; així com a prorrogar els
terminis establerts a la disposició transitòria quarta de la Llei
12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears,
en el sentit d’ampliar, en quatre anys més, els terminis per a
execució de les obres de dotació de clavegueram a què es
refereixen els apartats b) i c), i de tres anys més el punt d) del
número 3 i resoldre d'una vegada la problemàtica real.
Amb l'objectiu de reforçar i aconseguir les metes
proposades en matèria de política econòmica, social i
mediambiental, la Comunitat Europea crea instruments
financers, aquests fons (Next Generation EU) servirien perquè
la gran majoria de municipis de les Illes Balears tinguessin
aquest estímul econòmic tan necessari i urgent, així com un
termini delimitat per a donar-hi resposta.
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Ajudaria de forma molt especial amb aquesta mena d'obra
pública a mantenir l'activitat empresarial i el teixit productiu
ampliant els mecanismes de liquiditat a empreses i autònoms
per evitar el seu tancament.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a sol·licitar la col·laboració amb tots les col·legis
professionals per poder agilitar i garantir amb el major èxit
l'objectiu d'aquesta proposició no de llei.

I és per això que el Grup parlamentari Popular proposa la
següent

Palma, a 24 de setembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Antonio Costa i Costa

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la gravetat que
pateixen moltes urbanitzacions i nuclis urbans de les Illes
Balears per la falta dels serveis bàsics de xarxes de
clavegueram, aigua potable i depuració per protegir el nostre
medi ambient.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que de manera urgent presenti davant el Ministeri per
a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), els
projectes previstos per a millora de la qualitat de l'aigua
depurada i aprofitament d'aquesta d’acord amb els ajuntaments.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que presenti projectes de renovació de xarxes d'aigua
potable i de xarxes de depuradores, tot coordinat amb els
ajuntaments i que sol·liciti al Govern central el finançament a
través dels fons de recuperació europea Next Generation EU.

D)
RGE núm. 7818/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a finalització de l'obligatorietat de la
mascareta als col·legis, davant la Comissió d'Educació,
Recerca i Cultura.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
La majoria de països europeus han començat el curs amb un
pla de relaxació de l'ús de mascaretes per a nens o fins i tot
rebutjant directament el seu ús, el Govern espanyol ni tan sols
ho ha estudiat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que de manera urgent posi en marxa un Pla d'inversions
mediambientals i de reactivació econòmica, en el qual es
coordini l'execució material i el finançament per executar
projectes de dotació de xarxes de clavegueram a què obliga la
Llei 12/2017, de 29 de desembre, renovació de xarxes de
proveïment d'aigua potable, inversions en la xarxa de
depuradores, de manera coordinada amb els ajuntaments; tot
això comptant també amb el finançament dels fons estatals i de
la Unió Europea (Next Generation EU) destinats a la
reactivació econòmica a conseqüència de l'actual crisi i
destinant els fons per a la millora de les nostres zones urbanes
i turístiques amb la dotació de clavegueram, manteniment de
les depuradores i dessaladores impulsant l'obra pública, per
aconseguir un efecte multiplicador i beneficiós per al conjunt
dels ciutadans de les Illes.

El Govern i les comunitats autònomes mantenen
l'obligatorietat de la mascareta per als majors de 6 anys.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prorrogar els terminis establerts a la disposició
transitòria quarta de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d'urbanisme de les Illes Balears, en el sentit d’ampliar, en
quatre anys més, els terminis per a execució de les obres de
dotació de clavegueram a què es refereixen els apartats b) i c),
i en tres anys l’apartat del número 3 de l’esmentada disposició
transitòria quarta.

No té sentit carregar sobre els menors les mesures sanitàries
més rigoroses quan no existeix evidència científica que
justifiqui que aquests hagin de portar obligatòriament la
mascareta en el col·legi.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un inventari amb tots els ajuntaments de les
Illes Balears que contengui la relació, per municipis i illes, de
les urbanitzacions i dels nuclis urbans que no disposen dels
projectes de dotació de xarxes de clavegueram i aigua potable
i de la quantitat de solars urbanitzables afectats per la manca
d'aquests serveis bàsics per poder obtenir una llicència
municipal d'obres; i que aquest inventari es faci públic en el
termini de 6 mesos des de l'aprovació d'aquesta iniciativa.

Gairebé cap país d'Europa no és tan rigorós en l'aplicació
d'aquesta mesura i en l'edat mínima establerta.
VOX-Actua Balears proposa que es prenguin les mesures
oportunes per acabar amb l'obligatorietat de l'ús de mascaretes
als col·legis, a zones exteriors i també a l'aula quan es pugui
ventilar adequadament.
Aquesta mesura pot adoptar-se juntament amb altres
complementàries com la instal·lació de sistemes de ventilació
adequats. Altres països com Alemanya han finançat àmpliament
la renovació d'aquests equips, mentre que el Govern d'Espanya
ha carregat la responsabilitat sobre els col·legis.

La probabilitat d'infecció, hospitalització i ingrés en UCI és
molt més baixa en nens que en adults. La letalitat és
insignificant i la seva taxa de transmissibilitat és quatre vegades
menor que en l'edat adulta.
La imposició de l'ús continuat de la mascareta en nens
podria ser contraproduent i afectar el desenvolupament dels
menors.
L'ús inadequat de mascaretes, que és especialment probable
entre nens petits, pot portar a l'autocontaminació i ser
contraproduent. A més, existeixen altres patologies com fongs
o dermatitis que poden aparèixer per l'ús continuat durant
hores.
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Diversos estudis científics destaquen la importància del
llenguatge no verbal en el desenvolupament integral dels
menors, fins al punt que els nens d'entre 2 i 4 anys aprenen les
emocions observant les cares. Obligar a tapar la cara durant
totes les hores del col·legi podria tenir conseqüències
psicosocials en l'aprenentatge dels nens.
Administracions de regions espanyoles, com el govern basc,
han alertat dels problemes que provoquen les mascaretes per a
la vista, l'audició i la comprensió, especialment en els alumnes
amb necessitats especials.
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la cambra, sobre l'acord pres a la Comissió Mixta
d'Economia i Hisenda on s'ha fixat el factor d'insularitat.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2021, conformement amb els articles 193.1,
106 i 107 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent de la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, davant el Ple de la
cambra, per tal d'informar sobre el tema indicat; i acorda de
preveure'n la inclusió a l'ordre del dia d'una sessió plenària.
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

El Govern ha decidit no proveir de mascaretes tota la
població, però obliga molts pares a comprar-les als seus fills
perquè puguin portar-la cada dia a l'escola.
El Grup Parlamentari VOX-Actua Balears presenta la
següent

3.17. INFORMACIÓ
Proposició no de llei
Ordre de Publicació
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el pla de desescalada comenci per retirar
l'obligatorietat de la mascareta en menors de 12 anys tant a
interiors com a exteriors de l'escola i a tots els alumnes a
exteriors.
Palma, a 23 de setembre de 2021
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)

A)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 7717, 7721 i 7726/21.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2021, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pels
diputats i la diputada Antonio Francisco Fuster i Zanoguera i
María Asunción Pons i Fullana, ambdós del Grup Parlamentari
Popular, i Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOXActua Baleares, relatives a Centre de Formació Nàutica de Son
Castelló, a denegació de la majoria de sol·licituds d'ajudes
FOGAIBA 2019 i a gestions davant l'arribada massiva
d'immigrants, per les preguntes RGE núm. 7850, 7851 i
7852/21, relatives a situació del torrent de Sant Llorenç, a
actuacions per prevenir i evitar les inundacions i a menor
tutelada desapareguda, respectivament.

RGE núm. 7773/21, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, davant el Ple de la
cambra, sobre el Pla d'inversions estratègiques de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2021, conformement amb l'article 193.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, davant el Ple de la cambra, per tal
d'informar sobre el tema indicat; i acorda de preveure'n la
inclusió a l'ordre del dia d'una sessió plenària.
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 7792/21, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, davant el Ple de

Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Tramitació davant el Ple de la cambra per a la
Proposició no de llei RGE núm. 17827/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8001/21, presentat pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, i
accepta que la proposició no de llei esmentada, relativa a
control de preus abusius, garanties per a persones arrendatàries
i petits propietaris, sigui tramitada davant el Ple de la cambra.
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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assabentada de la designació del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero com a membre titular de la Diputació Permanent.

C)
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3823/21.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8076/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, i accepta la retirada de la proposició no de llei
esmentada, relativa a equiparació dels tests d'antígens amb les
PCR com a prova per a la mobilitat europea.
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)

Ordre de Publicació
C)
Renúncia al càrrec de vicepresident de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7801/21, presentat pel diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, i resta assabentada de la seva
renúncia al càrrec de vicepresident de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5191/21.
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8079/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
concessió d'indults a condemnats pel "Procés".
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
D)
Renúncia al càrrec de vicepresidenta de la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7802/21, presentat per la diputada Maria Núria Riera i Martos,
del Grup Parlamentari Popular, i resta assabentada de la seva
renúncia al càrrec de vicepresidenta de la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

A)

Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Designació de portaveu suplent del Grup Parlamentari
Ciudadanos.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7689/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i resta
assabentada de la designació del diputat Juan Manuel Gómez
i Gordiola com a portaveu suplent.
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Canvi de membre titular a la Diputació Permanent per
part del Grup Parlamentari Ciudadanos.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7690/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i resta

Ordre de Publicació
E)
Renúncia al càrrec de vicepresidenta de la Comissió de
Salut.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7803/21, presentat per la diputada Margalida Durán i Cladera,
del Grup Parlamentari Popular, i resta assabentada de la seva
renúncia al càrrec de vicepresidenta de la Comissió de Salut.
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació
F)
Renúncia al càrrec de vicepresidenta de la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7804/21, presentat per la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, i resta assabentada de
la seva renúncia al càrrec de vicepresidenta de la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
• José Javier Bonet i Díaz en substitució de Mariano Juan
i Guasch.
• María Salomé Cabrera i Roselló en substitució de María
Tania Marí i Marí.
Comissió de Salut
• José Luis Camps i Pons en substitució de Margalida
Durán i Cladera.
• Miquel Vidal i Vidal en substitució de María Tania
Marí i Marí.
• Isabel María Borrás i Rosselló en substitució de Maria
Antònia García i Sastre.
Comissió d'Educació, Recerca i Cultura
• Margalida Durán i Cladera en substitució de Maria
Núria Riera i Martos.
• Isabel María Borrás i Rosselló en substitució de María
Salomé Cabrera i Roselló.

G)
Designació de portaveu suplent del Grup Parlamentari
Popular.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7805/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i resta
assabentada de la designació de la diputada Maria Núria Riera
i Martos com a portaveu suplent.
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears
• María Tania Marí i Marí en substitució de Maria Núria
Riera i Martos.
Comissió de Reglament
• Maria Núria Riera i Martos en substitució de Gabriel
Company i Bauzá.
Comissió de Peticions
• Mariano Juan i Guasch en substitució de José Luis
Camps i Pons, que n'assumirà la vicepresidència.
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
H)
Canvis en la composició de diverses comissions i
designació de membre titular i de membre suplent a la
Diputació Permanent per part del Grup Parlamentari
Popular.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7806/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i resta
assabentada dels canvis següents a la Diputació Permanent i a
les comissions que es relacionen a continuació:
Diputació Permanent
Membre titular: Antonio Costa i Costa
Membre suplent: Isabel María Borrás i Rosselló
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
• Juan Manuel Lafuente i Mir en substitució de Maria
Antònia García i Sastre.
Comissió de Turisme i Treball
• José Javier Bonet i Díaz en substitució de Maria
Antònia García i Sastre.
Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
• María Tania Marí i Marí en substitució de María
Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació
I)
Designació de nou membre de la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial per part del Grup
Parlamentari Socialista.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7807/21, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i resta
assabentada de la designació del diputat Ares Fernández i
Lombardo com a nou membre de la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial.
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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J)
Designació de membre de la Comissió no permanent
d'estudi en matèria de planificació i gestió dels recursos
hídrics per part del Grup Parlamentari Mixt.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8085/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i resta
assabentada de la designació del diputat Antonio Jesús Sanz i
Igual com a membre de la comissió no permanent esmentada a
l'enunciat.
Palma, a 29 de setembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
K)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
de la Sra. Elena Taberner Palmer com a personal eventual
adscrita funcionalment al servei del Grup Parlamentari
Popular.
El Sr. Antoni Costa Costa, portaveu del Grup Parlamentari
Popular sol·licita el nomenament de la Sra. Elena Taberner
Palmer, amb DNI núm.******32C, com a personal eventual
adscrita funcionalment al servei del Grup Parlamentari Popular
amb unes retribucions anuals de 31.186,96€, modalitat C, amb
una jornada a temps complet, mitjançant l’escrit RGE núm.
7892/2021, de 27 de setembre de 2021.
El Sr. Antoni Costa Costa, portaveu del Grup Parlamentari
Popular, declara que la Sra. Elena Taberner Palmer 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. Antoni Costa Costa, portaveu del Grup Parlamentari
Popular, declara, mitjançant l’esmentat escrit, que el temps de
dedicació de la Sra. Elena Taberner Palmer 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. Elena Taberner Palmer, amb DNI
núm. ******32C, com a personal eventual adscrita
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Popular, amb
efectes econòmics i administratius des del 13 d’octubre de
2021 i amb unes retribucions corresponents a 31.186,96€
anuals, modalitat C.
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, 30 de setembre de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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