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R) RGE núm. 9699/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, modalitat d'actes jurídics documentats.
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S) RGE núm. 9700/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impost sobre successions i
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U) RGE núm. 9702/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impost sobre estades turístiques
i exercicis 2020. 2019, 2018, 2017 i 2016.
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V) RGE núm. 9708/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
distribució de gas a Balears (I).
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W) RGE núm. 9709/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
distribució de gas a Balears (II).
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X) RGE núm. 9710/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
distribució de gas a Balears (III).
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Y) RGE núm. 9716/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya de
comàrqueting nacional amb Iberia, Iberia Express i Vueling per tal de garantir la connectivitat aèria nacional fins al desembre (1).
6945
Z) RGE núm. 9717/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya de
comàrqueting nacional amb Iberia, Iberia Express i Vueling per tal de garantir la connectivitat aèria nacional fins al desembre (2).
6946
AA) RGE núm. 9718/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya de
comàrqueting nacional amb Iberia, Iberia Express i Vueling per tal de garantir la connectivitat aèria nacional fins al desembre (3).
6946
AB) RGE núm. 9724/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama a les Illes Balears, any 2019.
6946
AC) RGE núm. 9725/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama a les Illes Balears, any 2021.
6946
AD) RGE núm. 9726/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa de
detecció precoç del càncer de mama a les Illes Balears, any 2020.
6946
AE) RGE núm. 9728/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pacients en llista
d'espera per a la realització de mamografia dins del programa de detecció precoç del càncer de mama (1).
6947
AF) RGE núm. 9729/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pacients en llista
d'espera per a la realització de mamografia dins del programa de detecció precoç del càncer de mama (2).
6947
AG) RGE núm. 9748/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a professionals especialistes en trastorns de conducta alimentària a la xarxa hospitalària de les Illes Balears.
6947
AH) RGE núm. 9749/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre d'especialistes en al·lergologia de la xarxa pública de salut de les Illes Balears.
6947
AI) RGE núm. 9750/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a retard del servei de mamografia d'ençà que va començar la pandèmia.
6947

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 9719/21, de la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del
programa de detecció de càncer de mama.
6948
B) RGE núm. 9722/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a noves mesures d'habitatge que ha
proposat el Govern de l'Estat.
6948
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C) RGE núm. 10796/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
valoració de la inversió per a Balears prevista al Projecte de llei de pressuposts generals de l'Estat per a 2022.
6948
D) RGE núm. 10797/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a punt en què es troba la creació del hub audiovisual de les Illes Balears.
6948
E) RGE núm. 10799/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a distribució per illes de les
inversions previstes al Pla estratègic autonòmic.
6948
F) RGE núm. 10801/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a necessitats anuals de quotes
de CO2 per a la generació de l'energia a les Illes Balears.
6949
G) RGE núm. 10803/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració del
retard denunciat de cribratges preventius de càncer de mama.
6949
H) RGE núm. 10804/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a admissió a
tràmit del Tribunal Constitucional del recurs interposat per VOX contra el Decret llei 5/2001, que modifica la salut pública de Balears.
6949
I) RGE núm. 10806/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a augment del
sostre de despesa.
6949
J) RGE núm. 10808/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard dels viatges
de l'IMSERSO en la temporada turística.
6949
K) RGE núm. 10809/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques
progressistes que s'apliquen a l'Ajuntament de Palma.
6949
L) RGE núm. 10810/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a material apte per a la
indústria del sector begudes.
6950
M) RGE núm. 10811/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Projecte de llei de
pressuposts generals de l'Estat en relació amb les Illes Balears.
6950
N) RGE núm. 10812/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris per
considerar prioritàries les explotacions agrícolaramaderes.
6950
O) RGE núm. 10813/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment del preu dels
bitllets d'avió tot i l'aplicació del descompte de resident del 75%.
6950
P) RGE núm. 10814/21, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions als problemes de
l'emissari de Platja d'En Bossa.
6950
Q) RGE núm. 10815/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conciliació de mares
i pares.
6950
R) RGE núm. 10816/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració, a dia d'avui, de
l'acord sobre el factor d'insularitat.
6951
S) RGE núm. 10817/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració del tracte
cap a Balears dels pressuposts generals de l'Estat per a 2022.
6951
T) RGE núm. 10822/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a possibilitat d'aixecar
l'obligatorietat de portar la mascareta als patis de les escoles.
6951

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 9677/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a facilitar
l'accessibilitat i l'atenció sanitària a les persones amb alta fragilitat relacional i als seus acompanyants.
6951
B) RGE núm. 9721/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a contractació per lots dels projectes
impulsats pel Govern de les Illes Balears i per la resta d'administracions.
6953
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 9615/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a salvaguarda de les inversions ITS, davant la Comissió de Turisme
i Treball.
6954
B) RGE núm. 9636/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a extensió del descompte de resident als menors d'edat no emancipats
i no residents a les Illes Balears amb progenitors o tutors legals que s'hi resideixen a les Illes, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
6954
C) RGE núm. 9639/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a llei estatal audiovisual respectuosa amb
les diferents llengües de l'Estat, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
6955
D) RGE núm. 9687/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a increment de les quotes de pesca
artesanal de tonyina vermella per a l'any 2022 a Balears, davant la Comissió d'Economia.
6955
E) RGE núm. 9697/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a la dona i la nina a la
ciència, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
6956
F) RGE núm. 9703/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pacients electrodependents, davant la Comissió de Salut
(procediment d'urgència).
6958
G) RGE núm. 9715/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'habitatges a Eivissa destinats a funcionaris del Cos
Nacional de Policia i a habitatge protegit i actualització de la indemnització per residència del sector públic estatal destinat a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
6958
H) RGE núm. 9720/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a sistemes de drenatge
sostenibles (SUDS), davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
6959

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 9707/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
conseller de Mobilitat i Habitatge, sobre el Pla general de ports de les Illes Balears.
6960
B) RGE núm. 9731/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del nou director de l'Oficina
de la Infància i l'Adolescència, sobre les actuacions i el programa que pensa desenvolupar durant el seu mandat al font de l'Oficina.
6960
C) RGE núm. 9751/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la directora general de
Salut Pública i Participació, sobre el programa de cribratge del càncer de mama.
6961

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 9660 i 8084/21.
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B) Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm. 16191/20.
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4. INFORMACIONS
A) Substitució a la Comissió de l'Estatut dels Diputats i les Diputades per part del Grup Parlamentari Mixt.

6961

B) Substitucions a la Comissió General de Consells Insulars de composició paritària Parlament-Consells insulars per part del Consell
Insular de Menorca i del Consell Insular d'Eivissa.
6961
C) Declaració de l’examen d’incompatibilitats a què es refereixen els articles 8.1.2n i 22.2 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, a la qual es reflecteixen les dades relatives a la professió i als càrrecs públics que exerceixen els diputats i les diputades del
diputat Sr. José Javier Bonet i Díaz.
6962
D) Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears en relació amb l'adscripció de diputats i/o diputades no adscrits a comissions
legislatives.
6962
E) Resolució de Presidència reguladora de l'exercici del dret dels diputats i les diputades no adscrits a presentar i defensar esmenes
parcials als textos legislatius, previst a l'article 28.3.c) del Reglament del Parlament de les Illes Balears.
6962
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F) Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears relatiu a la participació dels diputats i les diputades no adscrits al Ple i a les
comissions del Parlament de les Illes Balears.
6963

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 122, de 8 d'octubre de 2021.
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 21 de setembre de 2021, aprovà les següents
Resolucions derivades del debat de política general del Govern
de les Illes Balears corresponent a l'any 2021.
Palma, a 6 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a agilitar les inversions
pendents en el municipi de Palma, principalment en matèria
d’infraestructures hídriques, sanejament i accessos, així
com a dur a terme una política activa d’impuls al comerç
local i al teixit empresarial.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a gestionar, junt amb el Consell de Menorca,
el desenvolupament i l'execució pràctica i efectiva de la
declaració de Menorca com “zona pilot de la Unió
Europea” per fomentar i impulsar l’aplicació de les energies
renovables, tenint en compte el fet de la insularitat i la
declaració de Reserva de Biosfera.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i el Govern de les Illes Balears a dotar dels recursos
necessaris per a la gestió humana i eficient de la
problemàtica derivada per l’augment de l’arribada de
pasteres a les nostres costes.
4. El Parlament de les Illes Balears constata que
l’encariment del preu de l’electricitat afecta, no només els
particulars, sinó el nostre teixit empresarial, augmentant-ne
encara més els costos, que a les Illes són superiors als de la
península, i insta el Govern de les Illes Balears a exigir al
Govern de l’Estat solucions immediates.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes a Balears a reclamar i gestionar, amb el Ministeri per
a la Transició Ecològica i amb Red Eléctrica de España, la
instal·lació del segon enllaç submarí Mallorca-Menorca,
per impedir que es retardi la seva col·locació, ajornada el
2026, i per evitar que Menorca es torni a trobar en situació
d’aïllament energètic; i insta el Govern de les Illes Balears
a executar les inversions aprovades pel Govern de les Illes
Balears per a la gasificació de Menorca, adjudicades el
2015, que s’han demorat i que encara no s’han dut a terme.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dur a terme les actuacions necessàries per tal de
prolongar els ERTO i la protecció als fixos discontinus fins
a, com a mínim, l’inici de la propera temporada turística i

a donar resposta a totes les casuístiques de situacions
laborals. Així mateix, el Parlament insta el Govern de
l’Estat i el Govern de les Illes Balears a dur a terme totes
les gestions necessàries i a dotar dels recursos necessaris i
suficients el SEPE per tal de donar resposta immediata als
ciutadans, treballar en els expedients retardats i que el
pagament als treballadors no es torni a demorar.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar un futur sistema de finançament
autonòmic just, simple i transparent, que impliqui un
increment significatiu de l’autonomia tributària i la
corresponsabilitat fiscal i un anivellament de caràcter
parcial que respecti el principi d’ordinalitat.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incloure en els Pressuposts Generals de l’Estat per
a l’any 2022 el factor d’insularitat que es preveu al títol III
del RDL 4/2019, amb una dotació inicial mínima anual de
90 milions d’euros. A més, insta el Govern de l’Estat a
aprovar immediatament al Consell de Ministres el projecte
de llei que inclou les mesures fiscals del Règim Especial de
les Illes Balears, per tal que entri en vigor a partir de 1 de
gener de 2022. El projecte de llei constituirà, sense
perjudici que inclogui mesures addicionals, una còpia literal
de l’avantprojecte de llei que es va prendre en consideració
a la reunió del Consell de Ministres de 22 de febrer de
2019. No obstant això, s’eliminaran del projecte de llei
totes les referències a l’any 2026, per tal de garantir que les
mesures fiscals tindran un caràcter indefinit en el temps.
9. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a elaborar un pla de xoc sanitari postcovid,
consensuat amb professionals sanitaris i agents socials,
dotat dels mitjans econòmics i professionals necessaris que
garanteixi la tornada a la normalitat de l’activitat
programada de tot el sector sanitari amb la major celeritat
possible i que contribueixi, amb la major eficàcia, a la
reducció de les llistes d’espera que ja teníem abans de
l’arribada del virus, i que encara s’han incrementat molt
més amb l’actual situació.
10. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut de les Illes Balears a mantenir els programes de
cribratge de càncer sense demora, perquè cap persona no
perdi l'oportunitat de salvar la seva vida amb la detecció
precoç; a realitzar un estudi de l'impacte d'aquesta
pandèmia en tots els vessants del càncer: prevenció, atenció
a pacients i les seves famílies i recerca per prendre les
mesures necessàries per lluitar contra aquesta malaltia; i a
elaborar un pla de càncer, d’acord amb la realitat derivada
de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, que abordi
de manera integral les millores a realitzar en el Sistema
Nacional de Salut, en la protecció social a les persones
afectades pel càncer i en la planificació i la gestió eficaç de
la recerca en càncer.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar garantint els recursos necessaris
per poder analitzar proves PCR dels ciutadans de
Formentera, així com a finalitzar la reactivació del servei
d’hemodiàlisi i de la dotació d’una base del 061 durant tot
l’any a l’illa.
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12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir una barca a primera i darrera hora
del dia entre Formentera i Eivissa durant tot l’any; així
mateix insta el Govern de les Illes Balears a aprovar, de
forma consensuada amb el sector i els agents econòmics, el
reglament de transport marítim.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar l’aplicació i l'execució del Pla
Estratègic per al Sector Ramader, d’acord amb els objectius
que aprovà per unanimitat la Comissió d’Economia el
novembre de 2019 i l’acord del Consell de Govern de
febrer de 2020, que recollí aquests objectius.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern central a dur a terme totes les
actuacions conjuntament amb els consells insulars i el
sector turístic dirigides a avançar l’inici de la temporada de
2022 així com a endarrerir la seva finalització, i molt
especialment respecte de la recuperació dels mercats
internacionals.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a donar compliment a l’acord pres pel Parlament de les Illes
Balears d’incloure anualment una partida econòmica en els
pressuposts generals de l’Estat per a la millora i la
modernització de les zones turístiques de les Illes Balears,
i en concret que s‘inclogui en els pressuposts generals de
l’Estat de 2022 i que arribi la partida de 20 milions de fons
europeus que havien d’arribar a Balears el 2021 per a la
mateixa finalitat, anunciat per la ministra Reyes Maroto el
2020.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer feina de manera decidida conjuntament
amb el Govern central per tal de recuperar definitivament
i millorar la connectivitat aèria de les nostres illes quant a
l'OSP interilles, l’OSP Menorca-Madrid i el control de
preus abusius en moments determinats d’especial demanda
com ara Setmana Santa, Nadal, i quant a la recuperació de
la ruta aèria històrica que tradicionalment ha unit Regne
Unit amb Menorca durant tot l’any i molt especialment
durant la temporada baixa.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme una aposta decidida per la
diversificació econòmica començant per executar, finalitzar
i posar en funcionament el centre Escola d’Hostaleria i
Turisme d’Alcúdia, el centre Escola d’Hostaleria de
Ciutadella, el centre Escola Nàutica de Palma i el centre
d’Alcúdia que pateixen un retard d’anys en la seva posada
en marxa.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar la contractació de personal
sanitari per part del Servei de Salut, tenint present la realitat
de l’atenció especialitzada d’acord amb les necessitats, per
tal de disminuir les llistes d’espera en aquest àmbit.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar els programes de prevenció i
sensibilització envers el suïcidi.
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20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a utilitzar els Fons Europeus per continuar
transformant el sistema de cures i activar l'economia de les
cures per donar una atenció centrada en la persona i en
l'atenció a domicili prioritzant la gestió pública.
21. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions públiques a consolidar l'escut social,
enfortint els serveis comunitaris i a treballar per a una
reconstrucció social basada en eixos de sostenibilitat, de
cures i de justícia social.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar el paper de l'IBASSAL en la
prevenció de la sinistralitat laboral.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar accions per incentivar que hi hagi
més empreses disposades a contractar alumnat d’FP dual en
pràctiques.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant, conjuntament amb les
altres administracions públiques i amb el Consell LGTBI,
per dur a terme polítiques actives contra el discurs de l'odi
i les agressions que pateixen els col·lectius LGTBI.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar protegint les famílies amb rendes
més baixes mitjançant ajudes públiques per a l'adquisició de
material escolar, classes extraescolars i de reforç,
menjadors i transport escolar.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar mantenint un diàleg constant amb
la comunitat educativa en termes de col·laboració, que
cerqui el consens i el compromís amb les seves
reivindicacions.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir treballant amb polítiques actives i amb
partides pressupostàries suficients per estabilitzar el sector
cultural i creatiu, així com per augmentar el seu valor,
indispensable per a la societat i generador de riquesa i feina.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en polítiques valentes de
memòria democràtica per tal de garantir la veritat, la
justícia i la reparació de les víctimes durant la Guerra Civil,
la dictadura i la transició.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a utilitzar els Fons Europeus per modernitzar
i diversificar el model productiu de les Illes Balears,
promovent les iniciatives impulsades per les petites i
mitjanes empreses, per tal d'aconseguir unes illes més
competitives, sostenibles i resilients.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar, dins les competències pròpies, les
actuacions de lluita contra el frau fiscal a les Illes Balears.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar i donar suport, de comú acord amb
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els ajuntaments de les Illes, a la remunicipalització dels
serveis de proveïment i sanejament d'aigües així com vagin
finalitzant els contractes ara vigents amb les empreses
concessionàries.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir treballant per poder desenvolupar una
llei o una estratègia de paisatge a les Illes Balears en
aquesta legislatura.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar les polítiques de mobilitat i foment
del transport públic, l'ús de la bicicleta com a mitjà de
transport i la importància de reduir l'ús del cotxe privat, així
com el desenvolupament del sistema ferroviari com a
element de cohesió territorial i social.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar la totalitat del desenvolupament
reglamentari de la Llei d'habitatge abans que acabi aquesta
legislatura amb l'objectiu de fer efectiu el dret d'accés a
l'habitatge.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a insistir davant el Govern central per evitar
l'ampliació de l'aeroport de Palma i del port de Palma, així
com per mantenir la torre de control física de l'aeroport de
Maó.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant l'autoconsum energètic
en habitatges per fomentar l'ús d'energies renovables i
abaixar el preu de la llum en les llars.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure el creixement de la indústria
tecnològica a Balears, amb especial atenció a les indústries
digitals i dels videojocs per la seva gran projecció de
creixement econòmic.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per acostar el sector
primari als joves i fomentar el consum de producte local a
les nostres illes.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant bons comercials i a
augmentar-ne la quantia, per potenciar el nostre comerç
local.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a formalitzar un compromís amb el Govern
central per desenvolupar el Règim Fiscal de les Illes
Balears (REB) i que els Pressupostos Generals de l'Estat
per a l'exercici de 2022 contemplin partides concretes per
compensar els desavantatges i costos afegits derivats de la
insularitat.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a exigir al Govern central una reforma urgent
i consensuada del sistema de finançament autonòmic que
sigui més just, transparent, equitatiu i que no penalitzi els
ciutadans de les Illes Balears.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar polítiques concretes i projectes en
innovació, recerca i digitalització.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar polítiques i projectes perquè la
nostra comunitat autònoma sigui líder i referent en
economia circular.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aportar solucions i polítiques realistes i
efectives per facilitar l'accés a l'habitatge i agilitar els
diversos tràmits necessaris per a la seva construcció,
adquisició, transmissió o lloguer.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instar el Govern central a prorrogar els
ERTO per a tots els sectors actuals i en les condicions
aplicades fins a final d'any, i a dotar el SEPE dels recursos
i del personal suficient per poder tramitar-los.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir amb l’eliminació progressiva de les
aules prefabricades (modulars) existents actualment als
centres educatius de les Illes Balears.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a persistir en la millora de personal i recursos
necessaris per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats
especials NESE dels centres educatius sostinguts amb
recursos públics de les Illes Balears i a facilitar la millora
de la diagnosi primerenca de l’alumnat amb altes capacitats
i amb dificultats en l’aprenentatge (dislèxia, autisme, TDH)
amb la finalitat de minimitzar l’abandonament escolar
d’aquest alumnat.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un Pla Estratègic de Joventut que
garanteixi l'efectiva emancipació dels joves i que abasti els
àmbits de formació, ocupació i accés a un habitatge.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a procedir a la contractació, de manera urgent,
del personal sanitari necessari per garantir l'efectivitat i la
qualitat del servei públic de salut de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, en igualtat d'oportunitats per a tota la
població de les Illes Balears.
50. El Parlament de les Illes Balears reprova la forma actual
de facturació de l'energia subministrada a les llars, els
comerços i les empreses per resultar acumulativa sobre
diversos conceptes fiscals i càrregues de peatges, i en
proposa la completa revisió.
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adquirir un compromís amb la producció del
sector primari de la comunitat autònoma de les Illes Balears
mitjançant la recerca i el desenvolupament sobre la nostra
autèntica capacitat productiva i les fórmules rendibles i
sostenibles de distribució i comercialització.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar la Direcció General de Política
Lingüística dels recursos humans i pressupostaris suficients
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per dur a terme d'una forma eficient, efectiva i eficaç les
tasques de vetllar pels drets lingüístics de la ciutadania de
les Illes Balears i la promoció de l'ús i el prestigi de la
llengua catalana.
53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar, des de les diferents àrees de gestió,
polítiques lingüístiques de cohesió social que donin
resposta al creixement demogràfic de les Illes Balears de les
darreres dècades i al que es preveu per a un futur immediat;
de manera que es garanteixi l'acollida lingüística i cultural
de la nova població i s'asseguri la cohesió social i el dret a
poder aprendre la llengua pròpia del lloc de residència,
seguint les indicacions del Consell Social de la Llengua
Catalana.
54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a vetllar per uns preus justos per a la pagesia
desenvolupant i fent complir la directiva europea UE
2019/633, relativa a les pràctiques comercials deslleials en
les relacions entre empreses a la cadena de subministrament
agrícola i alimentari; i a pressupostar una estratègia de
promoció del producte local en col·laboració i coordinació
amb els consells insulars, les organitzacions professionals
agràries i les cooperatives.
55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a vetllar pels agricultors i les agricultores
professionals en la negociació de la PAC 2023-2027 amb
l'objectiu d'assolir una renda viable i la resiliència de la
pagesia professional, ja que a hores d'ara no s'han tingut en
compte els elevats impactes negatius en la renda de la
pagesia professional que comporta la regulació europea de
la nova PAC.
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, abans d'acabar el primer període
de sessions de 2022, una proposta de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, per
tal de:
a) Continuar lluitant contra el turisme d'excessos.
b) Actualitzar els criteris de qualitat dels establiments
turístics, lligant-los a objectius de sostenibilitat.
c) Crear una nova regulació de la modalitat anomenada
"tot inclòs".
57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a derogar definitivament la reforma local del Partit
Popular, anomenada Llei Montoro, i a impulsar una
normativa que permeti, més enllà de 2022, la plena
autonomia dels ajuntaments i un finançament just que
permeti dotar-los de personal i recursos suficients, perquè
són les institucions més properes que donen els serveis
públics imprescindibles que necessiten els illencs i les
illenques.
58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern espanyol la condonació
progressiva de la part del deute que s’ha generat com a
conseqüència de l’infrafinançament històric que ha patit la
comunitat de les Illes Balears en el finançament autonòmic.
A més, insta a reclamar la revisió del sistema de
finançament perquè es respecti el principi d’ordinalitat i que
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les comunitats amb una major capacitat tributària no puguin
acabar per davall de la mitjana en el finançament rebut.
59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer una aposta ferma per incrementar de
forma significativa el pressupost a l’R+D+I i aprovar el
projecte de llei balear de la ciència en tràmit, per disposar
d'instruments reals i eficaços per fer de l’R+D+I una eina
real de creixement, qualitat en l'educació i la diversificació
econòmica, dotant l’Institut de Recerca de les Illes Balears
(IRIB) de recursos humans i econòmics suficients, amb
l'objectiu clau de capacitat per incidir en l'àmbit públic i
empresarial amb polítiques de formació, suports econòmics
i fiscals i programes específics de gènere i tecnologia.
60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a impulsar mesures efectives per garantir que el
dret a l'habitatge sigui un dret subjectiu fonamental, en
especial a les nostres illes, per l'efecte d'emergència que
suposa, principalment:
a) Instruments legals per regular els lloguers abusius.
b) Instruments jurídics i fiscals, en l'àmbit estatal i
europeu, de restricció de vendes d'habitatges a no residents
c) Derogació de la normativa que incentiva amb la
residència temporal la compra d'habitatges superiors a
500.000€ per part d'estrangers.
61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a aprovar el Projecte de llei de règim fiscal
especial de les Illes Balears abans de 31 de desembre de
2021 i a convocar la Comissió mixta del REIB per garantir
als Pressuposts Generals de l’Estat de 2022 un fons
d'insularitat just i una compensació equitativa en transport
terrestre com a servei essencial.
62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat, d'acord amb les seves competències i seguint les
polítiques impulsades pel Govern de les Illes Balears, a
implicar-se directament, destinant recursos propis, en la
conservació i la gestió dels ecosistemes marins de la
Mediterrània occidental, amb especial èmfasi en les
polítiques de conservació de la posidònia oceànica.
63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a realitzar amb diligència la transferència de les
competències en matèria de costes i litoral al Govern de les
Illes Balears, amb una dotació de recursos apropiada, tant
en matèria de recursos humans com econòmics,
contemplant la transferència de totes les concessions
administratives; i mentrestant, insta el Govern de l’Estat a
impulsar polítiques de renaturalització i resiliència de la
franja costanera de les Illes Balears, evitant així
regeneracions artificials de platges arenoses o actuacions
que, com els dics o espigons, trenquin la dinàmica litoral de
les aigües marines.
64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a:
a) Signar, amb diligència, un protocol d'inversions en
infraestructures hidràuliques per tal de fixar una partida
concreta per a les primeres actuacions en els Pressuposts
Generals de l'Estat de 2022.
b) Complir amb la disposició addicional tercera de la
Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats, assumint els
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costos del transport de residus de Formentera i abonant, de
manera retroactiva, els 7,2MM€ que ha hagut d'assumir el
Govern de les Illes Balears per aquest concepte
c) Disposar del finançament necessari per a la
construcció del tren de Llevant.
65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a traspassar la gestió de l'Ingrés Mínim Vital a la
nostra comunitat al Govern de les Illes Balears mitjançant
un acord que compensi la comunitat amb totes aquelles
despeses directes i indirectes derivades d'aquesta gestió.
66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a continuar incrementant, en els pressuposts de 2022,
l'aportació al Govern de les Illes Balears per finançar el
Sistema d'autonomia i atenció a la dependència per tal
d'assolir el 50% d'aportació que li pertoca d'acord amb la
llei que el regula.
67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a modificar l'article 18 del Reial Decret Llei
20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'Ingrés Mínim
Vital amb la finalitat d'incloure en les excepcions del
còmput de rendes els ingressos provinents de les
prestacions del Sistema d'autonomia i atenció a la
dependència.
68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a incrementar, a través del Pla de prestacions
bàsiques, les aportacions a les entitats locals per tal de
compensar l'increment de tasques administratives als serveis
socials comunitaris bàsics derivades de prestacions, ajudes
i instruments de control del mateix Govern de l'Estat i evitar
que aquest increment de tasques perjudiqui l'atenció al
ciutadà.

74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar la formació dels professionals dels
centres educatius per tal de detectar les altes capacitats.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a eliminar el límit d'edat dels estudiants que cursen
l'FP dual.
76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implicar-se molt més en el suport del comerç
de proximitat i a crear l'Observatori de comerç i potenciar
la figura de centre comercial a cel obert.
77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un informe amb propostes
d'actuació en relació amb la sobrepoblació i la pressió
humana a Balears.
78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aplicar la Llei de normalització lingüística i
el Decret de mínims en qualsevol dels estudis reglats i en
l'administració i en tots els organismes o entitats de la
comunitat autònoma.
79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que els usuaris dels serveis públics
dependents del Govern puguin fer ús, sense cap entrebanc
o discriminació, de les dues llengües oficials.
80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar els tràmits previs per a la creació de
la policia autonòmica per donar resposta a la gran
problemàtica que tenen els municipis per la falta tant
d’agents locals com de policia nacional i guàrdia civil.

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

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

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

82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir els drets lingüístics dels ciutadans.
Especialment, s’insta el Govern a fer costat i a donar tot el
suport necessari a aquells ciutadans que pateixen agressions
lingüístiques per part de l’administració pública.

71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a canviar la normativa per tal que les decisions
d'ampliació o els canvis d'ús als aeroports requereixi
informe favorable de les comunitats autònomes.

83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a resoldre, de manera immediata, les
disfuncions detectades en aquest inici de curs en el
transport escolar de Menorca, especialment pel que fa a les
següents rutes:
• A Ciutadella, la ruta des de Cala En Blanes i les
urbanitzacions properes als centres de Margalida Florit i de
Mare de Déu del Toro.
• A Ferreries, la ruta des de Cala Galdana i diferents llocs
a l’IES Biel Martí.
• A Maó, la ruta de Llucmaçanes.

72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adequar els hospitals de les Illes i a crear
unitats específiques per als trastorns de conducta
alimentària, amb psiquiatres, psicòlegs i nutricionistes.
73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de personal especialista els centres
educatius de les Illes per tal de facilitar l'aprenentatge als
alumnes amb necessitats especials.

84. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adaptar, en el termini de sis mesos, el Pla de
salut mental a la realitat concreta de l’illa de Menorca.
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85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a emprendre totes les mesures necessàries
perquè l’Ibsalut restableixi el servei d’atenció primària a la
situació anterior a l’inici de la pandèmia de la COVID-19.
A aquest efecte, s’han de prendre totes les mesures
necessàries per reduir el temps d’espera per obtenir cita
amb el metge de família, reforçar l’atenció presencial i
introduir millores substancials en el servei d’atenció remota
a usuaris i pacients.
86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar urgentment la Llei 11/2010, de
2 de novembre, d’ordenació del transport marítim de les
Illes Balears, amb l’objectiu de garantir unes connexions
marítimes Menorca-Mallorca-Menorca adaptades a les
necessitats dels residents menorquins; així com a fer
extensiva la bonificació per a residents a la tarifa aplicable
als vehicles amb què viatgin.
87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adjudicar, abans que s’acabi 2021, les obres
per a la construcció del Centre integrat de formació
professional de Ciutadella.
88. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya que, cadascun en
l’àmbit dels ports de la seva competència, ordenin i regulin
el trànsit marítim comercial entre els distints ports de les
Illes Balears des del diàleg i l’acord amb les institucions de
les Illes Balears que s’hi vinculen per tal de garantir la
seguretat operativa del trànsit afectat, la protecció dels
valors ambientals vinculats, tot afavorint el
desenvolupament econòmic sostenible, i la seguretat, la
prosperitat i el benestar de les ciutadanes i els ciutadans de
Formentera.
89. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya, cadascun en l’àmbit de
les seves competències, juntament amb les administracions
implicades, a desenvolupar un calendari de
descarbonització i desmantellament de les centrals
tèrmiques amb un horitzó temporal, especialment la central
tèrmica de Ca Marí, per a la conservació i la transició
energètica completa.
90. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al desenvolupament complet de la Llei
11/2010, de 2 de novembre, d’ordenació del transport
marítim de les Illes Balears, mitjançant reglament establert
que garanteixi: el dret a la mobilitat dels residents a
Formentera amb les freqüències mínimes establertes i les de
primera hora del matí i darrera hora de la nit, les
freqüències màximes entre les illes de Formentera i Eivissa
en cada franja horària per evitar solapament, i la regulació
de les excursions marítimes.
91. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb l’ampliació i la reforma de les
instal·lacions educatives a l’illa de Formentera i a dur a
terme el projecte d’ampliació i reforma de l’IES Marc
Ferrer.
92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’establiment de les mesures de coordinació
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necessàries al servei del 061, per tal de garantir la cobertura
d’aquest servei d’Emergències les 24 hores del dia, els 365
dies de l’any, a l’illa de Formentera.
93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya, cadascun en l’àmbit de
les seves competències, juntament amb el Consell Insular
de Formentera, a desenvolupar un projecte de regulació de
fondejos a tot el litoral de l’illa de Formentera, per garantir
la conservació mediambiental i reduir la pressió marítima
a totes les zones del litoral de Formentera.
94. El Parlament de les Illes Balears reconeix l’alt grau de
diàleg i consens assolits en la Mesa per al Pacte de
Reactivació Econòmica i Social i fa una crida a tots els
grups polítics absents d'aquesta perquè s’afegeixin al
Govern, als consells, a tots els partits polítics que sí hi han
volgut ser, així com a les associacions empresarials i
sindicals, atès que a través del diàleg i l’acord la Mesa ha
representat un exemple d’entesa i unitat per a la ciutadania
en temps difícils i ha permès assolir una unitat exemplar a
l’hora de decidir les mesures a adoptar per tal de frenar
l’expansió del virus en favor de la salut de les ciutadanes i
els ciutadans de les Illes Balears i, en conseqüència, poder
impulsar la reactivació de la nostra economia.
95. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assolir la xifra del 90% de població
immunitzada contra la COVID-19, tot mobilitzant els
mitjans i els recursos necessaris i promovent la vacunació
a través de les campanyes de conscienciació oportunes.
96. El Parlament de les Illes Balears constata el paper de la
sanitat pública en la gestió de la pandèmia derivada de la
COVID-19, manifesta el seu reconeixement als
professionals sanitaris i l’esforç de la comunitat científica
en la recerca d’una vacuna segura i efectiva. Per això, insta
el Govern de les Illes Balears a continuar potenciant i
reforçant el nostre sistema sanitari públic com ha vengut
fent des de l’any 2015.
97. El Parlament de les Illes Balears constata la decisió i la
feina feta per part del Govern de les Illes Balears i la
comunitat educativa per aconseguir un retorn a les aules
amb la màxima seguretat i presencialitat per al curs 2021-22
a tots els nivells educatius i així poder retornar a la
normalitat educativa.
98. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a mantenir les prestacions extraordinàries de
protecció laboral vinculades a la COVID-19 a través dels
ERTO i les prestacions extraordinàries destinades als
90.000 treballadors i treballadores fixos discontinus de les
Illes Balears mentre durin les condicions de precarietat
econòmica de les empreses a causa de la pandèmia.
99. El Parlament de les Illes Balears constata la feina feta
des del Govern de les Illes Balears per mantenir i recuperar
l’ocupació durant tot el temps que ha durat la crisi sanitària
generada per la COVID-19 i poder arribar a la temporada
turística 2021 amb una recuperació progressiva dels llocs
de feina i, per tant, amb la recuperació econòmica de les
famílies de les Illes Balears.
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100. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al
Govern de les Illes Balears per les mesures preses per tal
d’aconseguir consolidar la temporada turística 2021 i
millorar el posicionament de les Illes Balears en el marc
turístic postpandèmic tot i considerant la necessària
diversificació econòmica.
101. El Parlament de les Illes Balears constata la feina
realitzada per les entitats i la Plataforma del voluntariat en
la creació d'una xarxa d'ajuda solidària a les Illes Balears
que ha permès de fer arribar l'ajuda necessària a famílies i
col·lectius en situació de feblesa, i insta el Govern de les
Illes Balears i les diferents administracions locals a facilitar
el desenvolupament de les xarxes de voluntariat i així
facilitar una major cohesió social.
102. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aprofundir en la quarta pota de l’estat del benestar, tot
repensant i reforçant la política de les cures a les persones
grans i dependents i impulsant el I Pla de conciliació de la
vida laboral, familiar i personal a través de l’augment
d’oferta educativa de places de 0 a 3 anys, en col·laboració
amb els ajuntaments i consells insulars, pel seu impacte
positiu en la conciliació de les famílies i en l’equitat.
103. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a participar en l’objectiu comú de treballar
perquè la nostra societat sigui més justa i pròspera, amb una
economia moderna i més competitiva, doni suport a la
transició a una economia circular i millori la qualitat i
l’eficiència en l’ús dels recursos naturals.
104. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància de la innovació com a element imprescindible
per a l’avanç en competitivitat, transició digital, transició
verda i diversificació del model productiu de les Illes
Balears, i insta el Govern de les Illes Balears a treballar
amb consens i a partir de la col·laboració públicoprivada,
tot garantint que les millores i els beneficis de la innovació
siguin distribuïts de manera cohesionada en l’economia
productiva i, en conseqüència, en la societat.
105. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a enfortir els serveis públics amb proximitat i
qualitat i amb una aposta ferma cap a la digitalització i la
innovació tecnològica davant la necessitat palesa d’un estat
del benestar ben articulat que protegeixi la ciutadania i
afavoreixi una recuperació justa.
106. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la qualitat i la seguretat de
l’ocupació pública a les Illes Balears tot adoptant mesures
urgents per tal de reduir la seva temporalitat a partir de la
redefinició del marc normatiu estatal; i a promoure,
conjuntament amb l’Administració de l’Estat, l’estudi de
fórmules que permetin d’augmentar i fidelitzar les plantilles
de treballadors de l’Estat a les Illes Balears en funció de les
especificitats de cada illa.
107. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir impulsant les mesures contemplades
a la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i
homes, i al Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere amb
la finalitat de lluitar contra les violències masclistes,

protegir les dones víctimes, amb especial esment a les
dones grans, dones amb discapacitat i dones migrants que
desconeixen els recursos al seu abast, i combatre els
discursos negacionistes que qüestionen la magnitud
d’aquest fenomen. Així mateix cal seguir desenvolupant
polítiques abolicionistes de la prostitució per ser una de les
cares més dures de la desigualtat estructural entre dones i
homes i oferir alternatives vitals a les dones prostituïdes i
explotades sexualment.
108. El Parlament de les Illes Balears ratifica el seu ferm
compromís amb la igualtat, els drets de les persones LGTBI
i l’erradicació de qualsevol tipus de violència cap a elles,
tot reconeixent l'LGTBIfòbia i els discursos que la
fomenten com un greuge a la qualitat democràtica perquè
apel·len directament els estàndards de llibertat de la nostra
comunitat i condemnant fermament qualsevol tipus
d’agressió que puguin patir.
109. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar garantint la igualtat de tracte per
part de les administracions públiques a totes les persones,
amb independència del seu origen racial o ètnic i sense
prendre en consideració la seva situació administrativa, així
com a impulsar la igualtat tot instant la ciutadania a
defensar-la amb un compromís real amb la lluita contra el
racisme i la xenofòbia.
110. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir i seguir incrementant les iniciatives
en cooperació internacional per tal de pal·liar no tan sols les
conseqüències de la pandèmia de la COVID-19, sinó també
les provocades pel canvi climàtic, les guerres i els conflictes
polítics de caràcter ètnic o religiós.
111. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la feina de restitució de les
víctimes de la dictadura franquista, a honorar la seva
memòria i a treballar per tal de garantir que no es puguin
repetir mai més, atesa l’amenaça per a la convivència que
signifiquen els discursos revisionistes i filo feixistes.
112. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir la seva política fiscal, d’acord amb
el principi de progressivitat, on qui més té més pagui, amb
l’objectiu de sostenir i reforçar els nostres serveis públics i
garantir la redistribució de la renda i la riquesa.
113. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a presentar una proposta per a la reforma del Sistema
de Finançament Autonòmic (SFA) que, entre d’altres
mesures, prevegi i garanteixi el principi d’ordinalitat,
l’autonomia financera i la condonació del deute generat per
l’infrafinançament històric de la nostra comunitat
autònoma; i que representi una millora de la suficiència
financera dels serveis públics fonamentals a què accedeixen
els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.
114. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a considerar les particularitats de les Illes Balears
relatives a l’increment intens de la població i a l’impacte de
la població flotant estacional en l’estratègia nacional de
repte demogràfic, amb l’objectiu d’atendre adequadament
l’impacte que ambdues qüestions tenen sobre el consum
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dels recursos de la nostra comunitat autònoma, la provisió
dels serveis públics i la disposició de les infraestructures.

les denúncies per discriminació lingüística que es puguin
produir.

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

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

116. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar l’estratègia d’inversió per als
fons europeus extraordinaris consensuada amb els agents
econòmics i socials per tal d’aprofundir i accelerar la
diversificació econòmica dels sectors productius de les Illes
Balears, la sostenibilitat, la competitivitat i la cohesió social
tot reduint, així, la dependència d’un sol sector i impulsant
la transformació del sector turístic cap a majors quotes de
sostenibilitat ambiental i social.
117. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adaptar a la realitat de les Illes Balears el
Marc Estratègic per a l'Atenció Primària de Salut, aprovat
en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut,
per tal de recuperar el paper vertebrador del procés
assistencial i les seves característiques essencials centrades
en la persona i el seu entorn amb la disposició dels recursos
humans i tecnològics necessaris.
118. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a invertir una part dels fons europeus en la
reducció de les llistes d’espera de la sanitat pública en el
seu conjunt.
119. El Parlament de les Illes Balears constata la inversió
del Govern de les Illes Balears en formació, recerca i
tecnologia sanitària per modernitzar el sistema de salut
pública, equilibrar possibles desequilibris entre les distintes
illes i fer de la sanitat una inversió de present i de futur.
120. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear, impulsar i desenvolupar l'Agència de
Salut Pública de les Illes Balears, atesa la necessitat
evidenciada pel context actual i amb la finalitat de dotar
d'eficàcia, agilitat i flexibilitat la resposta als reptes actuals
i futurs de la salut pública.
121. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar totes les àrees d'intervenció en salut
mental amb recursos de suport sostingut, tot prestant una
atenció específica als infants i adolescents que encara
s'estan formant, així com a treballar de manera coordinada
amb els consells insulars i els ajuntaments en l’adopció de
mesures específiques d’atenció a la salut mental dels joves
i menors que, a conseqüència de la crisi de la COVID-19,
han patit alts nivells d'estrès, ansietat i depressió.
122. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la defensa dels drets
lingüístics dels usuaris de la sanitat pública d’acord amb la
normativa vigent i a continuar amb l’atenció adequada de

124. El Parlament de les Illes Balears constata la inversió
per avançar en el compliment del Pla d’Infraestructures
educatives tot ampliant i renovant les instal·lacions,
construint nous centres i avançant en l’eliminació d’aules
modulars arreu de les Illes Balears i en la millora dels
espais educatius.
125. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l’augment progressiu de la dotació de personal i recursos
per a l’atenció a la diversitat que faciliten una millor
educació inclusiva, una major equitat i la compensació de
les desigualtats per garantir el dret a l’educació a tothom.
126. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar, dins la propera llei de
l'activitat física i l'esport, i de manera consensuada amb els
consells insulars i els ajuntaments, mesures destinades a
promocionar l'esport en edat escolar i a fomentar les ajudes
públiques com un element per a la cohesió social, tot
facilitant també la integració entre menors amb risc de
vulnerabilitat i la participació inclusiva, així com els hàbits
de vida saludable i els valors esportius.
127. El Parlament de les Illes Balears celebra l’aposta
decidida del Govern de les Illes Balears per la Formació
Professional i per l’ampliació de l’oferta formativa de la
Formació Professional arreu de les Illes Balears, i insta el
Govern de les Illes Balears a continuar reforçant aquest
tipus de formació com a instrument de millora personal i
professional de la ciutadania i com a eina de diversificació
econòmica i creixement de la nostra comunitat.
128. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir i consolidar les polítiques d’accés
a finançament de PIME i autònoms iniciades durant la
pandèmia i a estudiar noves vies d’ajuda al finançament i a
la reducció de riscos de les petites empreses.
129. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
engegar noves accions destinades a la millora quantitativa
i qualitativa de l'ocupació als diferents sectors productius i
a impulsar accions específiques destinades a la promoció i
a la formació específica dels treballadors amb diferents
competències professionals tot millorant, així, la
professionalització i l’ocupabilitat dels i de les
treballadores.
130. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar programes d'ocupació laboral específics destinats
a les dones amb l’objectiu d’impulsar la seva promoció en
aquells sectors on hi ha una mancança de la seva
representació així com contra la precarització laboral que
pateixen, de manera especial, tant les dones com els joves
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tot vigilant d’una manera especial les condicions de les
ofertes laborals que hi van dirigides.
131. El Parlament de les Illes Balears reconeix la dificultat
que representa per al sector pesquer de les Illes Balears
l’aplicació de les restriccions derivades del Reglament UE
2019/1022 i la reducció de l’esforç pesquer, tot
reclamant-ne l’aplicació diferenciada i reduïda a la zona
GSA-5 a causa de l’elevada sostenibilitat actual de la pesca
a les aigües de les Illes Balears.
132. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures que siguin necessàries
per afavorir l’accés de la dona i dels joves al sector primari
tot afavorint així el futur del sector i la seva consolidació a
partir de la promoció del relleu generacional.
133. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i AENA-ENAIRE a consensuar amb el Govern
de les Illes Balears la realització d’obres i inversions als
aeroports i aeròdroms de les Illes Balears així com la seva
programació o planificació, tot impulsant en tot moment
actuacions que afavoreixin el confort dels usuaris de les
instal·lacions aeroportuàries així com la millora de les
condicions laborals i de seguretat dels treballadors i les
treballadores de les empreses que hi operen.
134. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar el procés iniciat per tal de
condicionar els ports de la seva competència a les
conseqüències provocades pel procés de canvi climàtic, així
com a aprovar el Pla General de Ports de les Illes Balears
des del diàleg amb les principals entitats i associacions
cíviques, ecologistes, socials i econòmiques de les Illes
Balears i el consens amb els consells insulars i els
ajuntaments afectats, sempre des del màxim respecte a
l’entorn urbà i natural dels ports i als valors ambientals i
patrimonials de cadascuna de les nostres illes, tot afavorint
el seu desenvolupament econòmic sostenible i la prosperitat
i el benestar de les ciutadanes i dels ciutadans de Mallorca,
d’Eivissa, de Menorca i de Formentera.
135. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per tal d’impulsar la
recuperació segura del trànsit comercial aeri i marítim (de
manera especial durant l’hivern) per tal d’afavorir l’accés
a la mobilitat així com l’activitat econòmica, industrial i
comercial, tot impulsant el desenvolupament econòmic
sostenible així com la prosperitat i el benestar i tenint en
compte que aquest trànsit ha de racionalitzar-se ateses les
limitacions que imposa la necessitat de reduir l’emissió de
GEI.
136. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar polítiques de control i d’adaptació
dels efectes del canvi climàtic per tal de prevenir els
fenòmens climàtics extrems i incorporar mecanismes
innovadors i tecnològics en la gestió dels espais naturals i
forestals amb la participació de la comunitat científica en el
marc de les seves competències i en coordinació amb la
resta d’administracions públiques.
137. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar el Pacte per l’Aigua amb la

resta d’administracions competents amb l’objectiu
d’acordar i definir les necessitats de futur en matèria de
construcció i millora d’infraestructures com a objectiu bàsic
mediambiental i a incorporar-hi la digitalització i la
monitorització dels diferents sistemes.
138. El Parlament de les Illes Balears constata la millora
dels indicadors del sistema de ciència, tecnologia i
innovació de les nostres illes, i insta el Govern de les Illes
Balears a reconèixer l'ecosistema d'R+D+I de les Illes
Balears com a palanca econòmica essencial per al nostre
present i futur, millorar i accelerar la inversió en R+D+I de
forma sostinguda i sostenible; continuar abordant els
desequilibris entre inversió pública i privada existents, així
com promoure la transferència de talent i coneixement entre
ambdós sectors i aportar estabilitat i oportunitats al personal
investigador.
139. El Parlament de les Illes Balears reconeix les
indústries culturals de les Illes Balears com a generadores
de creativitat, coneixement cultural i amb capacitat per
desenvolupar productes i serveis amb un elevat valor
cultural i social i, en conseqüència, insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el Programa Cultural d'Immersió
Tecnològica Interdisciplinària (CITI) com a motor
transformador del coneixement i l’aplicabilitat de l'àmbit de
la cultura.
140. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
comunitat universitària de les Illes Balears, reconeix que la
Universitat de les Illes Balears és capdavantera en qualitat
docent i productivitat en recerca i insta el Govern de les
Illes Balears, en el marc d'un contracte programa, a fer feina
per millorar i adequar el sistema de finançament de la
Universitat.
141. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant l’agenda política contra
l’emergència climàtica amb l’objectiu d’assolir la neutralitat
climàtica l’any 2050 i a impulsar les inversions necessàries
i la col·laboració públicoprivada a partir, sempre, de
polítiques centrades en l’eficiència energètica i en les
energies renovables.
A la seu del Parlament, 28 de setembre de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió de dia 21 de setembre de 2021, procedí a debatre el text
de la Moció RGE núm. 5575/21, relativa a drets lingüístics,
amb les esmenes RGE núm. 7670 i 7674/21, i quedà aprovada
la següent:
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ambdues llengües oficials (català i castellà) i que el
personal té el deure d’entendre’ls en ambdues llengües.

A)
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a emprendre les mesures necessàries per
garantir que la senyalització i els cartells d'informació
general de caràcter fix i els documents informatius per als
usuaris del Sistema de Salut Pública de les Illes Balears han
de ser redactats, almenys, en català, en compliment del
segon apartat de l’article 37 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril,
de normalització lingüística a les Illes Balears.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una estructura consolidada d’oferta
gratuïta de formació en català per a persones adultes que
sigui suficient per cobrir la demanda existent i distribuïda
adequadament arreu del territori.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que la integritat de la partida que
transfereix anualment la Direcció General de Política
Lingüística a l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) estigui
destinada tant a la formació com a la promoció i al foment
de la llengua pròpia de les Illes Balears.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir i fer complir l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, fruit d’un ample consens social i polític.
Per aquest motiu, el Parlament de les Illes Balears defensa
que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, té,
juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial;
que totes les persones tenen el dret de conèixer-la i
d’usar-la, i ningú no pot ser discriminat per causa de
l’idioma i que les institucions de les Illes Balears han de
garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes, han de
prendre les mesures necessàries per assegurar-ne el
coneixement i han de crear les condicions que permetin
arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als
drets dels ciutadans de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar la normativa necessària per crear un
servei d’acollida i integració, destinat a garantir
l’arrelament de les persones nouvingudes a la llengua i la
cultura pròpies de les Illes Balears com un mecanisme per
avançar cap a la cohesió social.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i a la Delegació del Govern a les Illes Balears
a crear un grup de treball per acordar una relació de
mesures per tal de garantir els drets lingüístics de la
ciutadania en espais gestionats per l’administració
perifèrica de l’Estat a les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 28 de setembre de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proposar a la Delegació del Govern
d’Espanya a les Illes Balears la creació d’un grup de treball
per analitzar la problemàtica de la manca d’observança dels
drets lingüístics dels ciutadans per part de les forces i
cossos de seguretat de l’Estat i/o produïdes en espais
gestionats per l’administració perifèrica de l’Estat a les Illes
Balears, i per acordar una relació de mesures per garantir
els drets esmentats.
6. El Parlament de les Illes Balears insta la Delegació del
Govern d’Espanya a les Illes Balears a instal·lar en lloc
visible a totes les comissaries del Cos Nacional de Policia
i casernes de la Guàrdia Civil a les Illes Balears, a l’empara
de l’article 4.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, cartelleria per informar els usuaris del dret
d’utilitzar ambdues llengües oficials (català i castellà) i del
dret que tenen a realitzar totes les gestions en qualsevol de
les dues llengües oficials de les Illes Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a
instal·lar, a tots els aeroports de les Illes Balears, i
especialment als controls de seguretat d’aquests, cartelleria
per informar els usuaris del dret d’utilitzar en aquestes
instal·lacions ambdues llengües oficials (català i castellà) i
que el personal té el deure d’entendre’ls en ambdues
llengües.
8. El Parlament de les Illes Balears insta l’Autoritat
Portuària de les Illes Balears a instal·lar, a tots els ports
d’interès general de les Illes Balears, i especialment als
controls de seguretat d’aquests, cartelleria per informar els
usuaris del dret d’utilitzar en aquestes instal·lacions

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 21 de setembre de 2021, debaté la InterpelAlació RGE
núm. 6344/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política general del Govern en relació amb els Fons Europeus
Next Generation EU.
Actuà com a interpelAlant el diputat Antonio Costa i Costa
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Fons Europeus, Universitat i Cultura. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.
Palma, 6 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

K) RGE núm. 7637/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rehabilitació dels edificis Don Pepe a Eivissa, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 21 de setembre de 2021, debaté les preguntes que es
relacionen a continuació:

L) RGE núm. 7638/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou cas
d'¡explotació sexual d'una menor tutelada pel Consell Insular de
Mallorca, que contestà la consellera d'Afers Socials i Esports.

A) RGE núm. 7627/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació del Decret de
posidònia a Menorca, que contestà el conseller de Medi
Ambient i Territori.

M) RGE núm. 7640/21, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades de
suport educatiu als infants amb necessitats especials, que
contestà el conseller d'Educació i Formació Professional.

B) RGE núm. 7577/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a continguts
de l'assignatura d'Islam en els centres educatius de Mallorca,
que contestà la consellera de Presidència, Funció Pública i
Igualtat.

N) RGE núm. 7639/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de
l'atenció primària, que contestà la consellera de Salut i Consum.

C) RGE núm. 7611/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informació publicada a finals d'agost d'un nou cas d'explotació
sexual d'una menor tutelada per l'IMAS, que contestà la
consellera d'Afers Socials i Esports.
D) RGE núm. 7612/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
habitatges socials per a joves, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.
E) RGE núm. 7615/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a planificació per reduir les llistes d'espera, que
contestà la consellera de Salut i Consum.
F) RGE núm. 7616/21, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a terminis i pressupost
assignat per a les obres d'ampliació de l'IES Marc Ferrer, que
contestà el conseller d'Educació i Formació Professional.

O) RGE núm. 7614/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a data prevista de la reunió de la Comissió mixta per tractar el
tema del factor d'insularitat del règim especial, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
P) RGE núm. 7578/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a expedient
obert a una doctora del centre de salut de Son Pisà, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
Q) RGE núm. 7626/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pressuposts per
a l'exercici 2022, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
R) RGE núm. 7641/21, del diputat Antoni Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per estimular
l'economia, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
Palma, a 6 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

G) RGE núm. 7633/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació
de l'aforament dels estadis de futbol fins al 60%, que contestà
la consellera de Salut i Consum.
H) RGE núm. 7634/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escalada
del preu de la llum, que contestà el vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica.
I) RGE núm. 7635/21, de la diputada María Salomé Cabrera i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a allargament
de la temporada turística, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
J) RGE núm. 7636/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a vagues en el transport
públic de les Illes Balears, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 21 de setembre de 2021, rebutjà les Propostes de
resolució 1, 4 a 9, 11 a 14, 18, 19, 21, 26 a 33, 35, 37 i 40, amb
RGE núm. 7618/21, del Grup Parlamentari Popular, derivades
del debat de política general del Govern corresponent a l'any
2021, amb el resultat següent:
• Proposta 1: vots emesos 53, vots a favor 13, vots en contra
29 i abstencions 11.
• Propostes 4, 6, 11, 26, 29, 30, 32, 35, 37 i 40: vots emesos
53, vots a favor 26, vots en contra 27 i abstencions 0.
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Propostes 5 i 33: vots emesos 53, vots a favor 23, vots en
contra 27 i abstencions 3.
Propostes 7 i 28: vots emesos 53, vots a favor 24, vots en
contra 28 i abstencions 1.
Proposta 8: vots emesos 52, vots a favor 24, vots en contra
26 i abstencions 2.
Propostes 9, 12 i 14: vots emesos 53, vots a favor 21, vots
en contra 29 i abstencions 3.
Proposta 13: vots emesos 53, vots a favor 24, vots en contra
29 i abstencions 0.
Proposta 18: vots emesos 52, vots a favor 19, vots en contra
33 i abstencions 0.
Proposta 19: vots emesos 53, vots a favor 20, vots en contra
27 i abstencions 6.
Proposta 21: vots emesos 53, vots a favor 17, vots en contra
29 i abstencions 7.
Proposta 27: vots emesos 53, vots a favor 20, vots en contra
28 i abstencions 5.
Proposta 31: vots emesos 53, vots a favor 21, vots en contra
27 i abstencions 5.
Palma, a 6 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 21 de setembre de 2021, rebutjà les Propostes de
resolució 1 a 3, 10 i 15 amb RGE núm. 7623/21, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, derivades del debat de política
general del Govern corresponent a l'any 2021, amb el resultat
següent:
• Proposta 1: vots emesos 53, vots a favor 24, vots en contra
29 i abstencions 0.
• Proposta 2: vots emesos 53, vots a favor 24, vots en contra
27 i abstencions 2.
• Proposta 3: vots emesos 53, vots a favor 20, vots en contra
27 i abstencions 6.
• Proposta 10: vots emesos 52, vots a favor 25, vots en contra
26 i abstencions 2.
• Proposta 15: vots emesos 53, vots a favor 26, vots en contra
27 i abstencions 0.
Palma, a 6 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 21 de setembre de 2021, rebutjà les Propostes de
resolució RGE núm. 7617/21, del Grup Parlamentari VOXActua Baleares, derivades del debat de política general del
Govern corresponent a l'any 2021, amb el resultat següent:
• Proposta 1: vots emesos 53, vots a favor 3, vots en contra
33 i abstencions 17.
• Propostes 2 i 5: vots emesos 53, vots a favor 21, vots en
contra 29 i abstencions 3.
• Proposta 3: vots emesos 53, vots a favor 4, vots en contra
45 i abstencions 4.
• Proposta 4: vots emesos 53, vots a favor 20, vots en contra
33 i abstencions 0.
• Proposta 6: vots emesos 53, vots a favor 21, vots en contra
32 i abstencions 0.
• Propostes 7, 8, 12, 14 i 15: vots emesos 53, vots a favor 24,
vots en contra 29 i abstencions 0.
• Propostes 9 i 13: vots emesos 52, vots a favor 3, vots en
contra 49 i abstencions 1.
• Proposta 10: vots emesos 53, vots a favor 4, vots en contra
46 i abstencions 3.
• Proposta 11: vots emesos 52, vots a favor 3, vots en contra
49 i abstencions 0.
• Proposta 16: vots emesos 53, vots a favor 8, vots en contra
29 i abstencions 16.
Palma, a 6 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 21 de setembre de 2021, rebutjà les Propostes de
resolució 2, 10, 11 i 15 amb RGE núm. 7619/21, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, derivades del
debat de política general del Govern corresponent a l'any 2021,
amb el resultat següent:
• Proposta 2: vots emesos 53, vots a favor 22, vots en contra
23 i abstencions 8.
• Proposta 10: vots emesos 53, vots a favor 24, vots en contra
29 i abstencions 0.
• Proposta 11: vots emesos 53, vots a favor 5, vots en contra
30 i abstencions 18.
• Proposta 15: vots emesos 53, vots a favor 25, vots en contra
28 i abstencions 0.
Palma, a 6 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 21 de setembre de 2021, rebutjà la Proposta de resolució
14 amb RGE núm. 7596/21, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, derivada del debat de política general del Govern
corresponent a l'any 2021, amb el resultat següent: vots emesos
52, vots a favor 14, vots en contra 38 i abstencions 0.

Ordre de Publicació
F)

Palma, a 6 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 21 de setembre de 2021, rebutjà les Propostes de
resolució 1, 7 i 8 amb RGE núm. 7621/21, del Grup
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Parlamentari Mixt (Josep Castells i Baró), derivades del debat
de política general del Govern corresponent a l'any 2021, amb
el resultat següent:
• Proposta 1: vots emesos 53, vots a favor 22, vots en contra
27 i abstencions 4.
• Proposta 7: vots emesos 53, vots a favor 6, vots en contra
27 i abstencions 20.
• Proposta 8: vots emesos 53, vots a favor 2, vots en contra
35 i abstencions 16.
Palma, a 6 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Jurament del càrrec de diputat del Sr. José Javier Bonet
i Díaz.
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió de dia 21 de setembre de 2021, conformement amb el
que disposa l'article 8.1.3r del Reglament de la cambra, procedí
a jurar el càrrec el diputat José Javier Bonet i Díaz.
Palma, a 6 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 21 de setembre de 2021, rebutjà els Punts 3, 4, 6, 7 i 12
de la Moció RGE núm. 5575/21, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a drets lingüístics, amb el resultat següent:
• Punt 3: vots emesos 54, vots a favor 9, vots en contra 45 i
abstencions 0.
• Punt 4: vots emesos 54, vots a favor 9, vots en contra 42 i
abstencions 3.
• Punts 6 i 7: vots emesos 53, vots a favor 9, vots en contra
44 i abstencions 0.
• Punt 12: vots emesos 53, vots a favor 14, vots en contra 39
i abstencions 0.

C)
Ajornament de la Compareixença de la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors per tal de donar
compliment del primer punt de la Proposició no de llei RGE
núm. 2377/21 (RGE núm. 6988/21).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió de dia 21 de setembre de 2021, atès l'escrit presentat pel
Govern de les Illes Balears amb RGE núm. 7654/21, es
modificà l'ordre del dia de la sessió, per 33 vots a favor, 8 en
contra i 12 abstencions, en el sentit d'ajornar la compareixença
esmentada.
Palma, a 6 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 6 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)
Elecció del secretari segon de la Mesa del Parlament.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Debat de política general del Govern de les Illes Balears
corresponent a l'any 2021.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió dels dies
14 i 15 de setembre de 2021, conformement amb els articles
185 i següents del Reglament de la cambra, celebrà el debat de
política general del Govern de les Illes Balears corresponent a
l'any 2021.
Palma, a 6 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió de dia 21 de setembre de 2021, atesa la declaració de
vacant del càrrec de secretari segon de la Mesa del Parlament,
resultà elegit per a aquest càrrec, per 49 vots a favor i 7 vots en
blanc, el diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos.
Palma, a 6 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

BOPIB núm. 123 - 15 d'octubre de 2021

6931

RESOLUCIÓ

2. COMISSIONS PARLAMENT

B)

2.1. TEXTOS APROVATS

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a garantir, al nou centre, la seguretat laboral i sanitària
dels professionals i dels pacients, així com a adaptar els
accessos a l’Hospital General per a persones amb mobilitat
reduïda i a garantir l’accés en transport públic.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

A la seu del Parlament, 28 de setembre de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura 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.
2371/21, relativa a accés just als productes de la menstruació,
amb les esmenes RGE núm. 7554, 7555 i 7556/21, i quedà
aprovada la següent:

Ordre de Publicació

RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar en el marc del programa
d’educació sexual integral “Amb tots els sentits” formació
sobre la menstruació basada en el coneixement científic així
com campanyes informatives per tal de conèixer els
diferents productes d’higiene femenina i el seu impacte
ambiental.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar a l’abast dels centres educatius
productes d’higiene femenina per a aquelles alumnes que
per raons socioeconòmiques tenen problemes d’accés a
aquests i evitar així la pobresa menstrual.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a reduir el tipus d’IVA que s’aplica als
productes de menstruació al 4%.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a subvencionar dins del programa Centres
Ecoambientals productes menstruals sostenibles per a les
alumnes dels centres educatius que ho sol·licitin.
A la seu del Parlament, 21 de setembre de 2021
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut 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. 16011/20, relativa a
trasllat de l'ambulatori d'El Carme a l'Hospital General, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:

La Comissió de Salut 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. 49/21, relativa a mesures
urgents per millorar l'estratègia de vacunació en la seva
eficàcia i actuacions de contingència necessàries davant la
tercera onada de la COVID-19, amb les esmenes RGE núm.
7702 i 7703/21, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
C)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar la dotació dels mitjans materials
i recursos humans per garantir de manera contínua i
suficient l'atenció psicològica als professionals sanitaris i
sociosanitaris que així ho requereixin amb motiu de
l'exercici de les seves funcions davant l'actuació enfront de
la crisi de la COVID-19.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el recursos sanitaris suficients i a
millorar les condicions del personal sanitari per a la
continuació de la vacunació de la població, en especial amb
campanyes específiques per a persones que encara no s'han
vacunat i per a la població immunodeprimida i per a la gent
gran amb l'administració de la tercera dosi.
A la seu del Parlament, 28 de setembre de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 de setembre de 2021, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 1272/21, relativa a
garantir l'accés a la vacunació de qualitat i segura contra la
COVID-19 en el sistema públic de salut, i quedà aprovada la
següent:

6932

BOPIB núm. 123 - 15 d'octubre de 2021
Ordre de Publicació

RESOLUCIÓ
D)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer que la vacunació contra el SARS-CoV-2
sigui duta a terme exclusivament pel sistema sanitari públic
de la nostra comunitat autònoma amb els reforços de
personal propi necessaris sense externalitzacions o
privatitzacions a empreses o ONG i que aquest procés de
vacunació es regeixi pels criteris sanitaris i científics
acordats en el si del Consell Interterritorial de Salut com a
garantia de qualitat i seguretat per a la població.

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 de setembre de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 6766/21,
relativa a ajudes específiques per als guies turístics, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
F)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de manera urgent d’ajudes directes a
fons perdut el col·lectiu dels guies turístics, amb un
procediment àgil i que respongui a la situació específica
que els afecta.

A la seu del Parlament, 28 de setembre de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

A la seu del Parlament, 28 de setembre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Alejandro López i Soria

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 de setembre de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5280/21,
relativa a intermediació de serveis, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
E)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a iniciar el procés d’identificació i concreció de
l’activitat econòmica realitzada pels anomenats “concierges
de serveis” per assignar un CNAE específic a aquesta
activitat i, així, poder-la identificar de manera clara tant a
nivell econòmic, com fiscal i laboral i poder-li assignar un
tractament fiscal específic.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar per concretar les condicions
mínimes i les característiques específiques que s’han de
complir per al desenvolupament de l’activitat
d’intermediació de serveis (autoanomenats “concierge”)
arreu de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar de forma conjunta i col·laboradora
amb els consells insulars per desenvolupar un registre de
persones i/o empreses que ofereixen aquest tipus de serveis
i que operen en el territori de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, 28 de setembre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Alejandro López i Soria

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 de setembre de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5192/21,
relativa a suport al producte local de la construcció per part
de les institucions de les Illes Balears, amb l'esmena RGE núm.
7737/21, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
G)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a incorporar en tots els seus plecs de
licitació d'equipaments, edificis o instal·lacions la
priorització de la utilització de materials de construcció
d'origen local.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a incorporar de forma sistemàtica als plecs
de licitació d’habitatges de protecció pública, com a
millora, la utilització de materials de construcció d’origen
local, preferentment amb una petjada de carboni mínima.
A la seu del Parlament, 28 de setembre de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Maria Antònia Truyols i Martí
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de
setembre de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 4718/21, relativa a protecció de la intimitat
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de les persones quant a la seva orientació sexual, i quedà
aprovada la següent:

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de setembre de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2539/21, relativa a ètica i filosofia a les aules, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ
H)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a adoptar les mesures legislatives i
administratives oportunes per a la protecció total del dret a
la igualtat i a la intimitat davant la llei de totes les persones
respecte de la seva orientació sexual, i a incloure-hi una
prohibició expressa de jutjar l'orientació sexual de les
persones en tots els procediments i en totes les
jurisdiccions.

RESOLUCIÓ
J)
El Parlament de les Illes Balears insta:
1. El Govern de les Illes Balears que, conformement amb
l'article 25.7, s'inclogui en el currículum escolar
l'assignatura d'"Ètica" a 4t de l'ESO i es permeti així
completar el bloc d'estudis filosòfics de tot l'alumnat.

A la seu del Parlament, 28 de setembre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

2. El Govern de l'Estat a vetllar per l'adequada formació en
aquestes assignatures i, per això, a regular la necessitat que
s'imparteixin per docents amb formació universitària
adequada en la matèria.

Ordre de Publicació
3. El Govern de les Illes Balears que el bloc d'estudis
filosòfics compti amb una càrrega d'hores lectives adequada
amb la importància que aquesta formació suposa per a la
reflexió i el desenvolupament del pensament lògic en els
estudiants.

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de
setembre de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 5419/21, relativa a impuls per promocionar
els habitatges col·laboratius per a la promoció de l'autonomia
personal i atenció a la dependència de persones majors, amb
l'esmena RGE núm. 7740/21, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

A la seu del Parlament, 28 de setembre de 2021
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

RESOLUCIÓ
I)

Ordre de Publicació
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l’habitatge col·laboratiu per a
persones majors, modalitat comuna de convivència
alternativa i possible, de manera coordinada amb el conjunt
de totes les institucions públiques i amb tots els agents
implicats: consells insulars, ajuntaments, i entitats del tercer
sector social.

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de setembre de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4298/21, relativa a educació inclusiva, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar el Decret 83/2010 per incloure
aquesta nova modalitat d'habitatge: habitatge col·laboratiu
per a la promoció de l’autonomia personal i atenció a la
dependència de persones majors per delimitar els diferents
serveis i equipaments que s'han de preveure.

K)

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a contemplar facilitats per aquelles entitats
d’iniciativa privada i sense d’ànim de lucre que vulguin
apostar per aquest tipus d’habitatge col·laboratiu.

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Formació Professional a adquirir i repartir
mascaretes transparents, certificades segons la norma UNE
0065/2020, entre els centres públics i concertats d’Educació
Primària, en quantitat suficient per cobrir les necessitats
dels professors i els alumnes de primer i segon curs de
primària i el professorat que atengui alumnes amb
necessitats especials i nouvinguts.

A la seu del Parlament, 28 de setembre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

A la seu del Parlament, 28 de setembre de 2021
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a potenciar la funció social de les entitats
financeres ètiques, les cooperatives de crèdit i les entitats
financeres que treballin per la inclusió financera i els llocs
de feina estables i a establir mesures per garantir solucions
i alternatives per als treballadors afectats per les fusions
bancàries.

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 28 de setembre de 2021, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2192/21, relativa a agilitació immediata de la devolució d 'IVA
ingressat amb relació a Thomas Cook i modificació de la Llei
de l'IVA, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a impulsar mesures legals, formatives i socials que
combatin l'exclusió financera.

RESOLUCIÓ
L)

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a regular l’obligatorietat que les xarxes de
caixers automàtics principals i/o entitats bancàries siguin
presents a tots el municipis, per tal de facilitar
l’accessibilitat dels serveis financers i assolir un major grau
d’inclusió financera entre àrees geogràfiques i els
col·lectius que ho requereixin, i per tal de possibilitar
l’accés de tota la població a aquest servei bàsic i d’afavorir
una oferta diversa.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta l'Agència
Estatal d'Administració Tributària a retornar d'ofici i de
forma immediata i amb total agilitat l'IVA reclamat per les
empreses a conseqüència de la insolvència de qualsevol de
les empreses del grup Thomas Cook.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a impulsar una modificació de l'article 80 de la Llei
37/1992, de l'IVA, per ajustar i adequar la regulació
espanyola de l'impost a la jurisprudència recollida a
l'Interlocutòria del TJUE, assumpte C-756/19, de
29-04-2020, modificació de la normativa reguladora de
l’IVA amb l’objectiu d’agilitar els tràmits i d'habilitar els
mecanismes legals perquè aquesta devolució sigui àgil i
simple.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a comunicar i a instar per escrit i de manera
formal al Govern de l'Estat a realitzar les gestions oportunes
perquè la devolució de l'IVA de les factures impagades per
la insolvència de Thomas Cook a empreses turístiques
balears es produeixi de forma immediata i així aquestes
entitats afectades puguin guanyar solvència i liquiditat.
A la seu del Parlament, 5 d'octubre de 2021
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 28 de setembre de 2021, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
3721/21, relativa a exclusió financera i bancària, amb
l'esmena RGE núm. 7890/21, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

A la seu del Parlament, 5 d'octubre de 2021
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de setembre
de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 2312/21, relativa a marc de col·laboració de Ports
IB amb els diferents consells insulars de les Illes Balears, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
N)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar i millorar els equips professionals per
a les dotacions d'intervenció dels consells insulars i
l’Ajuntament de Palma, en relació amb els riscos derivats
de l'activitat portuària.
A la seu del Parlament, 5 d'octubre de 2021
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

M)
Ordre de Publicació
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a regular de forma efectiva perquè la normativa
que afecti els serveis financers obligui a la transparència en
el cobrament de comissions i a complir una sèrie de serveis
essencials, regulant mecanismes que assegurin un mínim
d'oficines segons població i municipi.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 29 de setembre de 2021, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 5265/21, relativa a
hepatitis C, i quedà aprovada la següent:
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Fornalutx, per acordar solucions coordinades davant el
perill que representa el talús de la MA-2120 a l’entrada del
municipi de Fornalutx. Aquest grup de treball haurà
d’aclarir en els seus informes, entre d’altres, quines
administracions són les competents i com s’ha de procedir
a resoldre aquesta urgència en el terme municipal de
Fornalutx.

O)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a:
1. En col·laboració amb els professionals sanitaris, les
AAPP i la resta d'actors implicats, impulsar l'elaboració
d'un Pla Regional Balear per a l'Abordatge de l'Hepatitis C
en el Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears d'acord
amb el Pla Estratègic per a l'Abordatge de l'Hepatitis C en
el Sistema Nacional de Salut, amb l'objecte de:

A la seu del Parlament, 5 d'octubre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

1. Elaborar i impulsar campanyes informatives sobre
l'hepatitis C, les seves vies de contagi i el seu tractament.

Ordre de Publicació

2. Posar en marxa polítiques actives en la gestió de
l'Hepatitis C en tots els nivells assistencials que permetin un
diagnòstic precoç de nous casos i un accés ràpid al
tractament.

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 30 de setembre de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4447/21,
relativa a drets laborals, i quedà aprovada la següent:

3. Desenvolupar programes de garbellat i garbellat
oportunista, prestant especial atenció als grups poblacionals
de risc.

RESOLUCIÓ

2. Crear un grup de treball multidisciplinari amb
representació dels professionals sanitaris, de les
associacions de pacients i d'altres institucions o entitats del
tercer sector implicades en la lluita contra l'Hepatitis C, per
al desenvolupament de futures actualitzacions del Pla, així
com per a la supervisió de la seva aplicació.
3. Posar en marxa un programa de garbellat seguint les
recomanacions de l'Aliança per a l'Eliminació de les
Hepatitis Víriques a Espanya (AEHVE). El programa
hauria de prestar especial atenció als ciutadans d'entre 40 i
70 anys i a les poblacions vulnerables o de risc.
A la seu del Parlament, 5 d'octubre de 2021
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de setembre
de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 1138/21, relativa a solucions al talús situat a
l'entrada del municipi de Fornalutx, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ

Q)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a derogar els següents punts de la Reforma Laboral:
a) La ultraactivitat del conveni col·lectiu, és a dir la
supressió del conveni als dotze mesos de la seva finalització
si no s'ha arribat a un acord per a la seva renovació.
b) La prevalença o prioritat aplicativa del conveni
d'empresa sobre tots els convenis sectorials que afectessin
l'empresa.
c) La inexistència de les raons justificatives de
l'acomiadament causal.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a reformar l'article 42 de l'Estatut dels Treballadors
per tal de garantir la igualtat en les condicions laborals de
les persones treballadores subcontractades.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a apujar el Salari Mínim Interprofessional per tal que
se situï al llarg d'aquesta legislatura al 60% del salari mitjà,
com estableix la Carta Social Europea i el compromís
assolit a Espanya amb els agents socials.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a derogar la Reforma de les Pensions, i a obrir el
diàleg social a fi de fer una legislació fruit del consens.
A la seu del Parlament, 5 d'octubre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Alejandro López i Soria

P)
El Parlament de les Illes Balears, insta al Govern de les
Illes Balears a crear un grup de treball en un termini màxim
de 2 mesos des de l’aprovació d’aquesta iniciativa, integrat
per representants del Govern d’Espanya, del Govern de les
Illes Balears, del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 30 de setembre de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5075/21,

6936

BOPIB núm. 123 - 15 d'octubre de 2021

relativa a inici dels viatges de l'IMSERSO, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ
T)

RESOLUCIÓ
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació i l'impuls de la Mesa Intersectorial
per la Infància.

R)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a restablir els viatges de l'IMSERSO a la major brevetat
possible, amb totes les garanties sanitàries i, en qualsevol
cas, el mes d’octubre de 2021.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a tenir en consideració les propostes i reivindicacions
efectuades pel sector turístic relatives a l'organització, la
gestió del programa, el nombre de places i els preus, entre
d’altres, per tal de millorar i actualitzar el programa de
l’IMSERSO.
A la seu del Parlament, 5 d'octubre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Alejandro López i Soria

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 30 de setembre de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4771/21,
relativa a pesca submarina a reserves marines, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

A la Mesa Intersectorial per la Infància estaran
representades les conselleries de Presidència, Funció
Pública i Igualtat, d’Afers Socials i Esports, d’Educació i
Formació Professional, d’Economia, Turisme i Treball, de
Mobilitat i Habitatge i de Salut i Consum. També hi
formaran part entitats i institucions com l’Oficina Balear de
la Infància i l’Adolescència (OBIA), l’Institut Balear de la
Dona (IBD), els Consells Insulars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, l’Ajuntament de Palma, la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), els partits
polítics amb representació al Parlament balear, el Consell
de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals,
Federació d’associacions de pares i mares d’alumnes de les
Illes Balears, entitats col·laboradores en matèria d’adopció
internacional (ECAI), alumnat representant del Consell
Escolar de les Illes Balears, del Consell de la Joventut de
les Illes Balears (CJIB), joves menors d’edat amb
representació als òrgans de participació de cada consell
insular, UNICEF, associacions de l’àmbit de la família i la
infància, de la discapacitat i les necessitats especials, la
Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears (PLAVIB),
la fiscalia i la judicatura de menors i família, la Universitat
de les Illes Balears, la Delegació del Govern de l’Estat a les
Illes Balears i representants dels col·legis oficials
d’advocats, psicòlegs, pedagogs, treballadors socials,
educadors socials, metges i infermeria.

RESOLUCIÓ
S)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme els estudis necessaris per establir
les normes i valorar la possible autorització de la pesca
submarina en les diferents reserves marines de competència
balear en base a criteris científics establerts en el seu
seguiment.
A la seu del Parlament, 5 d'octubre de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Maria Antònia Truyols i Martí
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de
setembre de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 5586/21, relativa a creació d'una mesa
intersectorial per la Infància i l'Adolescència, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

L’objectiu principal de la Mesa Intersectorial de la
infància i l’adolescència serà promoure la consulta, la
participació, el debat i el diàleg entre les diferents entitats
i institucions que en formen part. Els aspectes a tractar en
aquesta Mesa Intersectorial seran, entre d’altres:
• La identificació de la infància vulnerable i la pobresa
infantil.
• La salut a la infantesa, fent especial incidència en la
salut mental.
• L’impacte de treballar els pressupostos en clau
d’infància.
• El seguiment dels fons europeus (European Social Fund
+) a través del programa de Garantia Infantil.
• La identificació de la violència infantil.
• L’Agenda 2030 de les Nacions Unides.
La Mesa Intersectorial de la infància i l’adolescència es
reunirà de manera ordinària cada sis mesos i de manera
extraordinària quan es consideri justificat, a demanda de la
mesa permanent o de dos terços dels membres.
2. El Parlament de les Illes Balears constata el seu
compromís de plantejar polítiques en favor de la infància i
les famílies que més pateixen les conseqüències socials i
econòmiques de la crisi de la COVID-19 i de dur a terme un
seguiment de la seva implantació de manera conjunta amb
totes les forces polítiques i amb una mirada transversal.
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A la seu del Parlament, 5 d'octubre de 2021
El secretari de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort
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A la seu del Parlament, 5 d'octubre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació
La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de setembre de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
5000/21, relativa a foment de la participació i representació
dels i les estudiants, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
RESOLUCIÓ
U)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes a fomentar i promocionar la participació estudiantil
com a eina d’empoderament de l’estudiantat que generi
ciutadania crítica i que, mitjançant la seva representació, els
permeti participar activament en la presa de decisions del
centre educatiu.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 23 de setembre de 2021, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 7024/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla de xoc de la Conselleria d'Agricultura per l sector
ramader de Balears, amb el resultat següent:
• Punts 1 i 2: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra
7 i abstencions 0.
• Punts 3 i 4: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra
7 i abstencions 1.
Palma, a 6 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar una estratègia que posi en
marxa accions per promoure la participació i la
representació estudiantil, entre les quals s’inclogui:
a) Mesures que permetin millorar la informació i
incrementar la participació pel que fa als processos
electorals del col·lectiu estudiantil.
b) Establir espais de trobada intercentres dels
representants estudiantils.
c) Definir criteris que permetin a la inspecció educativa
valorar el grau d’execució de les mesures.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acompanyar i fomentar la creació i l'extensió
del teixit associatiu estudiantil i a reforçar els espais i
mecanismes necessaris per atendre de manera efectiva les
propostes dels i les representants estudiantils.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de setembre
de 2021, rebutjà els Punts 1, 2 i 3 de la Proposició no de llei
RGE núm. 2312/21,del Grup Parlamentari Popular, relativa a
marc de col·laboració de Ports IB amb els diferents consells
insulars de les Illes Balears, amb el resultat següent:
• Punts 1 i 2: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra
7 i abstencions 0.
• Punt 3: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 6 i
abstencions 2.
Palma, a 6 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir elements formatius específics de
foment de la participació estudiantil per als i les docents i
per a les direccions dels centres educatius.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure que a l’hora setmanal dedicada a
tutoria s’introdueixin continguts i elements de debat que
permetin el foment de la participació estudiantil.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar com a element avaluador la
participació estudiantil dins els Indicadors del Sistema
Educatiu de les Illes Balears (ISEIB) que elabora l’IAQSE.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de setembre
de 2021, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2921/21,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
catalogació com a bé d'interès cultural del símbol de la creu
cristiana, amb el resultat següent: vots emesos 12, vots a favor
1, vots en contra 8 i abstencions 3.
Palma, a 13 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

2.4. COMPAREIXENCES

D)

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 29 de setembre de 2021, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 1366/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a equiparació de la indemnització per
residència del personal sanitari de les Illes Balears amb les Illes
Canàries i l'eliminació del català com a requisit d'accés per
treballar a la sanitat pública balear, amb el resultat següent:
vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 8 i abstencions
0.
Palma, a 13 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Bernadí Gelabert i Ferrer,
professor titular de Geodinàmica Externa de la Universitat
de les Illes Balears, davant la Comissió no permanent
d'estudi en matèria de planificació i gestió de recursos
hídrics.
A la Comissió no permanent d'estudi en matèria de
planificació i gestió de recursos hídrics del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 22 de setembre de 2021, tengué
lloc la compareixença del Sr. Bernadí Gelabert i Ferrer,
professor titular de Geodinàmica Externa de la Universitat de
les Illes Balears, qui exposà la seva visió i opinions sobre la
matèria d'aquesta comissió, especialment sobre aquelles
qüestions més relacionades amb l'àmbit propi d'actuació.

E)

Palma, a 6 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 29 de setembre de 2021, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 1532/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a realització de tests d'antígens gratuïts a alumnes i
personal de la Universitat de les Illes Balears, amb el resultat
següent: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 8 i
abstencions 0.
Palma, a 13 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
F)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 de setembre de 2021, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 5443/21, del Grup Parlamentari VOXActua Baleares, relativa a mesures de suport a la pesca
submarina, amb el resultat següent:
• Punts 1 i 2: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra
7 i abstencions 1.
• Punt 3: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i
abstencions 0.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Empat en la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 15786/20.
A la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de setembre de 2021,
després de les tres votacions preceptives que prescriu l'article
101.3 del Reglament de la cambra, quedà empatada la votació
de la proposició no de llei esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament de mesures
en innovació i digitalització en el sector cultural; en
conseqüència, aquest empat serà dirimit en el Ple.
Palma, a 6 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 13 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 17650/20.
A la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de setembre de 2021, la
portaveu del Grup Parlamentari Popular retirà la proposició no
de llei esmentada, relativa a segona convocatòria
complementària d'ajuts de menjador escolar i transport per al
curs 2020-2021.
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El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

Retirada del Punt 1 de la Proposició no de llei RGE
núm. 16011/20.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 d'octubre de 2021, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

C)

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de setembre de 2021, quedà retirat el punt
1 de la proposició no de llei esmentada, presentada pel Grup
parlamentari Popular, relativa a trasllat de l'ambulatori d'El
Carme a l'Hospital General.
Palma, a 6 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)
Acord de compareixença de la Sra. Beatriz Corredor,
presidenta de Red Eléctrica de España, davant la Comissió
d'Economia (RGE núm. 10356/20).
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 23 de setembre de 2021, acordà, per
unanimitat, recaptar la compareixença de la presidenta de Red
Eléctrica de España per tal d'informar sobre la situació i el full
de ruta en relació amb la instal·lació del segon enllaç elèctric
submarí Mallorca-Menorca, així com sobre les actuacions dutes
a terme per garantir el subministrament elèctric de Menorca
després de la interrupció patida l'octubre de 2018 i les
responsabilitats que se'n deriven.
Palma, a 6 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
E)
Empat en la votació del punt 2 de la Proposició no de llei
RGE núm. 6037/21.
A la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de setembre de 2021,
després de les tres votacions preceptives que prescriu l'article
101.3 del Reglament de la cambra, quedà empatada la votació
del Punt 2 de la proposició no de llei esmentada, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement de la
figura dels educadors socials i manteniment d'aquesta figura en
els centres educatius de secundària de les Illes Balears; en
conseqüència, aquest empat serà dirimit en el Ple.
Palma, a 13 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 14 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 9633/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a política general del Govern en matèria de
joventut (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos interpelAla el Govern de les Illes
Balears, sobre la política general en matèria de joventut.
Motivació del procediment d'urgència: Urgeix conèixer amb
detall la política que està duent a terme el Govern de les Illes
Balears en matèria de joventut (aproximadament 200.000
persones). Es requereix determinar quines són les necessitats,
mancances i la realitat formativa, social i laboral de la població
jove de les Illes Balears per adoptar, immediatament, totes les
mesures que siguin necessàries.
Palma, a 6 d'octubre de 2021
La diputada
Patrícia Guasp i Barrero
El portaveu suplent
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 9688/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general en matèria turística.
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,
sobre la política general en matèria turística.
Palma, a 7 d'octubre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

C)
RGE núm. 9713/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general en matèria de transparència i
bon govern.
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
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en relació amb la política general en matèria de transparència
i bon govern.
Palma, a 8 d'octubre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
El portaveu
Antonio Costa i Costa

D)
RGE núm. 9714/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general en matèria d'habitatge.
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 política general en matèria d'habitatge.
Palma, a 8 d'octubre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Antonio Costa i Costa

E)
RGE núm. 9752/21, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a política general del Govern en matèria
d'assistència sanitària a l'illa de Formentera (procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears en
relació amb la política general en matèria d'assistència sanitària
a l'illa de Formentera.
Motivació del procediment d'urgència: Atès l'anunci fet de la
licitació de diverses obres als centres sanitaris de les Illes
Balears.
Palma, a 8 d'octubre de 2021
El portaveu suplent
Antonio Jesús Sanz i Igual

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 d'octubre de 2021, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 8 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 9705/21, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a inversions de l'Estat a les Illes Balears, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 9477/20.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 9477/20,
relativa a inversions de l'Estat a les Illes Balears, la moció
següent.
1. El Parlament de les Illes Balears constata que el balanç de
l’efectivitat de la disposició transitòria novena de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears és frustrant, atès que dels 859
milions d’euros que es van acordar, només se’n van arribar a
justificar 292 milions. La previsió que s’havia fet quan es va
aprovar l’Estatut, l’any 2007, era que havia d’arribar un import
total de 2.800 milions d’euros, a raó de 400 milions d’euros
l’any durant set anys.
2. Per aclarir les causes d’aquest desastre, el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un
informe sobre l’execució de les inversions estatutàries previstes
a la disposició transitòria novena de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears on es faci constar, per a cadascuna de les
inversions previstes, els següents elements: actuació; import
conveniat; import justificat acceptat per l’Estat; relació de
circumstàncies que expliquen el decalatge entre l’import
conveniat i l’import justificat acceptat per l’Estat; explicació de
les reclamacions judicials empreses per part de la CAIB per
recuperar els imports justificats no acceptats per l’Estat; i, si és
el cas, resum dels fonaments jurídics per desestimar en seu
judicial les reclamacions esmentades.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a trametre, en el termini de quatre mesos, l’informe
esmentat en el punt anterior a tots els grups parlamentaris
perquè aquests puguin avaluar les possibles responsabilitats
polítiques o administratives del baix nivell d’execució de les
inversions estatutàries previstes a la disposició transitòria
novena de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears constata que els 73 milions
d’euros acordats per la Comissió mixta d’economia i hisenda
en concepte dels imports del factor d’insularitat endarrerits dels
anys 2020 i 2021 no permeten equiparar la inversió de l’Estat
a les Illes Balears a la inversió mitjana per càpita efectuada a
les comunitats autònomes de règim comú i, per tant,
incompleixen el Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, del
Règim Especial de les Illes Balears, atès que, d’acord amb la
metodologia de càlcul aprovada per la mateixa Comissió mixta
esmentada, l’equiparació de les inversions per càpita de l’Estat
a les Illes Balears amb la mitjana estatal suposa 110 milions
d’euros l’any. Per tant, els 73 milions acordats suposen un
menyscabament de 147 milions per a les Illes Balears respecte
del que correspondria per als anys 2020 i 2021 en concepte de
factor d’insularitat.
5. El Parlament de les Illes Balears constata que la suma
d’inversions ordinàries de l’Estat a les Illes Balears i de
l’import acordat per la Comissió mixta d’economia i hisenda en
concepte de factor d’insularitat queda molt per sota de la xifra
acordada en el document Cap a un nou REIB (2017), on es
propugnava que la xifra del fons d’insularitat no podria “ser
inferior a 400 milions d’euros anuals”. Aquest document va ser
resultat d’una gran mobilització ciutadana encapçalada pel
Govern de les Illes Balears.
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre totes les mesures necessàries per evitar que,
en la gestió de les inversions que es finançaran amb el factor
d’insularitat del Règim especial de les Illes Balears (REIB), es
reprodueixi el fracàs que van significar les inversions
estatutàries previstes a la disposició transitòria novena de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un informe amb les mesures correctores
previstes en el punt anterior que es duran a terme i a trametre’l
a tots els grups parlamentaris en el termini màxim de quatre
mesos.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer públic, en el termini de dos mesos, els
mecanismes d’avaluació de caràcter competitiu que se seguiran
per seleccionar els projectes que s’hagin de finançar amb el
factor d’insularitat del Règim especial de les Illes Balears
(REIB), tal com recull l’article 20, apartat 1, del Reial decret
llei 4/2019, de 22 de febrer, del Règim Especial de les Illes
Balears. Aquests mecanismes hauran d’incloure els paràmetres
a valorar, el procediment i els terminis per a la presentació i
selecció de projectes.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a trametre al Parlament, en el termini de dos mesos, els
mecanismes d’avaluació de caràcter competitiu que se seguiran
per seleccionar els projectes que s’hagin de finançar amb el
factor d’insularitat del Règim especial de les Illes Balears
(REIB) als quals fa referència el punt anterior per tal que es
tramiti tal com estableixen l’article 190 del Reglament del
Parlament.
Palma, a 8 d'octubre de 2021
El portaveu
Josep Castells i Baró
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Quin ha estat el percentatge de persones ingressades per
COVID-19 als centres hospitalaris de les Illes Balears amb
pauta completa de vacunació durant el mes d'agost?
Palma, a 4 d'octubre de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

B)
RGE núm. 9605/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a ingressats amb vacunació completa.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el percentatge diari de persones ingressades
per COVID-19 als centres hospitalaris de les Illes Balears amb
pauta completa de vacunació durant el mes de setembre?
Palma, a 4 d'octubre de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

C)
RGE núm. 9606/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a ingressats amb una dosi de vacunació.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el percentatge diari de persones ingressades
per COVID-19 als centres hospitalaris de les Illes Balears amb
una sola dosi de vacunació durant el mes d'agost?

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Palma, a 4 d'octubre de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 d'octubre de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 14 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 9604/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a ingressats amb vacunació completa.
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)
RGE núm. 9607/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a ingressats amb una dosi de vacunació.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el percentatge diari de persones ingressades
per COVID-19 als centres hospitalaris de les Illes Balears amb
una sola dosi de vacunació durant el mes de setembre?
Palma, a 4 d'octubre de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino
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H)

E)
RGE núm. 9608/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a ingressats sense vacunació.

RGE núm. 9612/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudis per
catalogar els valors naturals de les zones portuàries d'acord
amb la PNL 13693/20.

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

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

Quin ha estat el percentatge diari de persones no vacunades
ingressades per COVID-19 als centres hospitalaris de les Illes
Balears durant el mes d'agost?

Quins estudis científics ha realitzat el Govern per catalogar
els valors naturals de les zones portuàries de gestió autonòmica
de les Illes Balears i avaluar la seva evolució, d'acord amb el
mandat de la proposició no de llei de protecció de la
biodiversitat marina en les zones portuàries de les Illes Balears
(RGE núm. 13963/2020), aprovada per la Comissió
d'Economia del Parlament el novembre de 2020?

Palma, a 4 d'octubre de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

Palma, a 4 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

F)
RGE núm. 9609/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a ingressats sense vacunació.
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.

RGE núm. 9613/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a zones portuàries on
s'ha detectat una evolució negativa dels valors naturals
d'acord amb la PNL 13693/20.

Quin ha estat el percentatge diari de persones no vacunades
ingressades per COVID-19 als centres hospitalaris de les Illes
Balears durant el mes de setembre?

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

Palma, a 4 d'octubre de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

G)
RGE núm. 9611/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudis per avaluar
l'evolució de la biodiversitat d'acord amb la PNL 13693/20.
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.
Quins estudis científics ha realitzat el Govern per avaluar
l'evolució de la biodiversitat en les badies poc profundes
situades en zones d'especial protecció de les Illes Balears,
d'acord amb el mandat de la proposició no de llei de protecció
de la biodiversitat marina en les zones portuàries de les Illes
Balears (RGE núm. 13963/2020), aprovada per la Comissió
d'Economia del Parlament el novembre de 2020?
Palma, a 4 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

En quines zones portuàries de les Illes Balears s'ha detectat
una evolució negativa dels valors naturals arran dels estudis
científics que el Govern ha realitzat a conseqüència de
l'aprovació de la proposició no de llei de protecció de la
biodiversitat marina en les zones portuàries de les Illes Balears
(RGE núm. 13963/2020)?
Palma, a 4 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

J)
RGE núm. 9614/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures correctores
i compensatòries en compliment de la PNL 13693/20.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A la vista dels resultats dels estudis científics realitzats
arran de l'aprovació de la proposició no de llei de protecció de
la biodiversitat marina en les zones portuàries de les Illes
Balears (RGE núm. 13963/2020), quines mesures correctores
i compensatòries ha aplicat el Govern de les Illes Balears en
aquells casos on s'ha detectat una evolució negativa dels valors
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naturals de les zones portuàries o immediates a aquestes zones
de les Illes Balears?
Palma, a 4 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
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Palma, a 5 d'octubre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

N)
RGE núm. 9683/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a convocatòria
d'ajudes per a nous emprenedors 2020.

K)
RGE núm. 9641/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
denúncies a tècnics del Centre de Tecnificació Esportiva IB
presentades per esportistes usuaris/participants.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per què la Direcció General de Promoció Econòmica,
Emprenedoria i Economia Social i Circular no ha convocat les
ajudes per a nous emprenedors de 2020?

Quines mesures ha dut a terme la Direcció General
d'Esports, la Conselleria d'Afers Socials i Esports avui dia,
davant la denúncia de 2 esportistes usuaris del CTEIB per
suposats abusos i vexacions per part de tècnics d'aquest centre?
Palma, a 5 d'octubre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

L)
RGE núm. 9649/21, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord
respecte del pagament de la carrera professional al
personal interí i temporal.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 6 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

O)
RGE núm. 9684/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a convocatòria
d'ajudes per a nous emprenedors 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per què la Direcció General de Promoció Econòmica,
Emprenedoria i Economia Social i Circular no ha convocat les
ajudes per a nous emprenedors de 2021?
Palma, a 6 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Ha arribat el Govern de les Illes Balears a algun acord
respecte del pagament de la carrera professional al personal
interí i temporal?
P)
Palma, a 5 d'octubre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

M)
RGE núm. 9650/21, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord
respecte de l'actualització salarial dels funcionaris públics
i treballadors de 2020 i 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha arribat el Govern de les Illes Balears a algun acord
respecte de l'actualització salarial dels funcionaris públics i
treballadors de 2020 i 2021?

RGE núm. 9686/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a liquidació del descompte de resident.
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 dades de la liquidació del descompte de
resident que es tenen des de l'aplicació de la mesura del
descompte a la fi del procés de compra del bitllet? Feu-ne la
relació.
S'ha notat la mesura en els preus facturats?
Palma, a 7 d'octubre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
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Q)
RGE núm. 9698/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats,
modalitat de transmissions patrimonials oneroses.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En relació amb l’Impost sobre Transmissions Patrimonials
i Actes jurídics Documentats modalitat de transmissions
patrimonials onerores:
Quins són els imports de la base liquidable total i la quota
tributària total per als exercicis 2020, 2019, 2018, 2017 i 2016?
Quins són els imports de la base liquidable total i la quota
tributària total per als exercicis 2020, 2019 i 2018?, distingint
si el subjecte passiu resideix a Mallorca, Menorca, Eivissa,
Formentera o altres.
Quins són els imports de la base liquidable total i la quota
tributària per trams de base liquidable, que es trobin gravats a
la tarifa general de l’impost dels exercicis 2020, 2019 i 2018?

En relació amb l’Impost sobre Transmissions Patrimonials
i Actes jurídics Documentats, modalitat d’actes jurídics
documentats:
Quins són els imports de la base liquidable total i la quota
tributària distingint els vinculats al tipus general i als tipus
especials de l’impost dels exercicis 2020, 2019, 2018, 2017 i
2016?
Quins són els imports de la base liquidable total i la quota
tributària total per als exercicis 2020, 2019 i 2018, distingint si
el subjecte passiu resideix a Mallorca, Menorca, Eivissa,
Formentera o altres?
Quins són els imports de la base liquidable total i la quota
tributària vinculats a operacions de préstec hipotecari,
distingint els vinculats a habitatges i, si és possible, a habitatges
habituals dels exercicis 2020 i 2019?
Quins són els imports de la base liquidable total i la quota
tributària, vinculats al tipus de l' 1,2% de les primeres copies
d’escriptures i actes notarials, quan tinguin per objecte la
transmissió onerosa o la constitució de drets reals sobre béns
immobles que hagin de constituir el primer habitatge de
l’adquirent?. Exercicis: des de l’entrada en vigor.
Palma, a 7 d'octubre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Quins són els imports de la base liquidable total i la quota
tributària per trams de base liquidable, que es trobin gravats a
la tarifa dels béns immobles qualificats com a plaça de garatge
dels exercicis 2020, 2019 i 2018?
S)
Quins són els imports de la base liquidable total i la quota
tributària, sotmesa al tipus del 4% dels exercicis 2020, 2019 i
2018?
Quins són els imports de la base liquidable total i la quota
tributària, per transmissions patrimonials oneroses d’immobles
que constitueixin el primer habitatge habitual de l’adquirent,
gravats al tipus del 5% dels exercicis 2020 i 2019?
Quins són els imports de la base liquidable i la quota
tributària corresponents a habitatges en què el subjecte passiu
tingui una edat de 30 o menys anys, entre 31 i 35 anys, entre 36
i 40 anys o més de 40 anys dels exercicis 2020 i 2019?
Palma, a 7 d'octubre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

R)
RGE núm. 9699/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats,
modalitat d'actes jurídics documentats.
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. 9700/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a impost sobre
successions i donacions i exercicis 2020, 2019, 2018, 2017 i
2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En relació amb l’Impost sobre Successions i Donacions i els
exercicis 2020, 2019, 2018, 2017 i 2016:
Quins són els imports de la base imposable, la base
liquidable i la quota líquida, diferenciant adquisicions per causa
de mort i adquisicions lucratives entre vius?
Quins són els imports de la base imposable, la base
liquidable i la quota líquida, diferenciant adquisicions per causa
de mort i adquisicions lucratives entre vius? i al mateix temps,
distingint si el subjecte passiu resideix a Mallorca, Menorca,
Eivissa o Formentera o altres?
Quins són els imports de la base imposable, la base
liquidable i la quota líquida, vinculats a pactes successoris i
distingint si el subjecte passiu resideix a Mallorca, Menorca,
Eivissa o Formentera o altres? Especificau-ne també el nombre
de pactes successoris realitzats a cada illa.
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En relació amb les adquisicions per causa de mort:
Quin és l'import total de cadascuna de les reduccions
recollides als articles 20 a 32 del Decret legislatiu 1/2014?
Quins són els imports de la base imposable, la base
liquidable i la quota líquida, diferenciant pels grups de parentiu
a què es refereix l’article 21 del Decret legislatiu 1/2014?
Quins són els imports de la base liquidable i la quota
íntegra, pels trams de la base liquidable que es recullen a la
tarifa de l’article 33.2 del Decret legislatiu 1/2014?
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V)
RGE núm. 9708/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a distribució de gas a Balears (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
És per al Govern una prioritat a curt termini incrementar la
distribució de gas a Balears?
Palma, a 11 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 7 d'octubre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

T)

W)

RGE núm. 9701/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a cànon de
sanejament d'aigües i exercicis 2020. 2019, 2018, 2017 i
2016.

RGE núm. 9709/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a distribució de gas a Balears (II).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En relació amb el cànon de sanejament d’aigües i els
exercicis 2020, 2019,2018,2017 i 2016:
Quin és l'import total de la quota tributària? distingiu, en la
mesura de les possibilitats, els conceptes i les activitats a què
es refereix l’article 8.2 i 8.3 del Decret legislatiu 1/2016, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei 9/1991.
Quin és l'import total de la quota tributària a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera?
Palma, a 7 d'octubre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

U)
RGE núm. 9702/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a impost sobre
estades turístiques i exercicis 2020. 2019, 2018, 2017 i 2016.

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 càlcul que fa el Govern dels desequilibris de
Balears en relació amb la resta de l'Estat per oferir una solució
més ecològica a Balears a través de la distribució de gas?
Palma, a 11 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

X)
RGE núm. 9710/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a distribució de gas a Balears (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com està afectant Balears, segons el Govern, la insularitat
a l'hora d'avançar en la distribució de gas?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En relació amb l'impost sobre estades turístiques i els
exercicis 2020, 2019,2018,2017 i 2016:
Quin és l'import total de la recaptació de l'impost a
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?
Palma, a 7 d'octubre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 11 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

Y)
RGE núm. 9716/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a campanya de comàrqueting nacional amb Iberia, Iberia
Express i Vueling per tal de garantir la connectivitat aèria
nacional fins al desembre (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Respecte de la campanya de comàrqueting nacional amb
Iberia, Iberia Express i Vueling per tal garantir la connectivitat
aèria nacional fins al desembre anunciada pel conseller
Negueruela el mes de setembre passat:
De quina partida provenen els 1,45 milions € de fons de
l'AETIB? Quina distribució tindrà per illes? De quina manera
beneficiarà cadascuna de les Illes?
Està inclòs en els 5 milions que van anunciar per a la
millora de la connectivitat el Pla de reactivació turística per a
2021 d'11 milions? O es tracta d'altres fons extraordinaris?
Palma, a 11 d'octubre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Z)
RGE núm. 9717/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a campanya de comàrqueting nacional amb Iberia, Iberia
Express i Vueling per tal de garantir la connectivitat aèria
nacional fins al desembre (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.
Respecte de la campanya de comàrqueting nacional amb
Iberia, Iberia Express i Vueling per tal garantir la connectivitat
aèria nacional fins al desembre anunciada pel conseller
Negueruela el mes de setembre passat:
Quin és l'objectiu concret d'aquesta campanya? Quina
previsió de millora de la connectivitat es preveu? Quin volum
es preveu? Diferenciar per illes.
Palma, a 11 d'octubre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AA)
RGE núm. 9718/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a campanya de comàrqueting nacional amb Iberia, Iberia
Express i Vueling per tal de garantir la connectivitat aèria
nacional fins al desembre (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.
Respecte de la campanya de comàrqueting nacional amb
Iberia, Iberia Express i Vueling per tal garantir la connectivitat
aèria nacional fins al desembre anunciada pel conseller
Negueruela el mes de setembre passat:

En quina data s'iniciarà? Fins a quines dates estarà vigent?
Palma, a 11 d'octubre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AB)
RGE núm. 9724/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programa de detecció precoç del càncer de mama a les Illes
Balears, any 2019.
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 dones a les quals s'han realitzat
mamografies, dins del programa de detecció precoç del càncer
de mama a dones entre 50 i 69 anys, durant l'any 2019?, se
sol·licita detall del nombre realitzat cada mes (gener a
desembre) i zona/illa.
Palma, a 11 d'octubre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AC)
RGE núm. 9725/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programa de detecció precoç del càncer de mama a les Illes
Balears, any 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de dones a les quals s'han realitzat
mamografies, dins del programa de detecció precoç del càncer
de mama a dones entre 50 i 69 anys, durant l'any 2021?, se
sol·licita detall del nombre realitzat cada mes (gener a
setembre) i zona/illa.
Palma, a 11 d'octubre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AD)
RGE núm. 9726/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programa de detecció precoç del càncer de mama a les Illes
Balears, any 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de dones a les quals s'han realitzat
mamografies, dins del programa de detecció precoç del càncer
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sol·licita detall del nombre realitzat cada mes (gener a
desembre) i zona/illa.
Palma, a 11 d'octubre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AE)
RGE núm. 9728/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pacients en llista d'espera per a la realització de
mamografia dins del programa de detecció precoç del
càncer de mama (1).

AG)
RGE núm. 9748/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a professionals especialistes en trastorns
de conducta alimentària a la xarxa hospitalària de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst el Govern incrementar el nombre de
professionals per tractar els trastorns de conducta alimentària
a la xarxa hospitalària de les Illes Balears?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de dones pendents de ser citades a data
d'avui, després de la seva darrera mamografia realitzada dins
del programa de detecció precoç del càncer de mama, pel qual
s'estableix una periodicitat de 2 anys?, se sol·licita detall per
centre hospitalari d'acord amb el que realitzà l'anterior
mamografia.
Palma, a 11 d'octubre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AF)
RGE núm. 9729/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pacients en llista d'espera per a la realització de
mamografia dins del programa de detecció precoç del
càncer de mama (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.
Quantes dones es troben en situació de demora de més de
60 dies en la realització de la mamografia d'acord amb l'última
prova realitzada segons el programa de detecció precoç del
càncer de mama que estableix una periodicitat de 2 anys?
Quantes dones es troben en situació de demora de més de
180 dies en la realització d'una prova diagnòstica, d'una cita de
consultes externes, o d'una intervenció quirúrgica programada,
pautada dins del programa de detecció precoç del càncer de
mama?
Palma, a 11 d'octubre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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Palma, a 13 d'octubre de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AH)
RGE núm. 9749/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'especialistes en al·lergologia
de la xarxa pública de salut de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants especialistes en al·lergologia te la xarxa pública de
salut de les Illes Balears?
Palma, a 13 d'octubre de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

AI)
RGE núm. 9750/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a retard del servei de mamografia d'ençà
que va començar la pandèmia.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin retard du la sanitat pública en el servei de mamografia
d'ençà que va començar la pandèmia?
Palma, a 13 d'octubre de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom
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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 14 d'octubre de 2021, ratifica l'admissió per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.
Palma, a 14 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 9719/21, de la diputada Isabel Maria Borrás
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació del programa de detecció de càncer de mama.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Salut, ens pot explicar en quina situació
es troba el programa de detecció de càncer de mama?
Palma, a 11 d'octubre de 2021
La diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló

C)
RGE núm. 10796/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a valoració de la inversió per a Balears prevista al
Projecte de llei de pressuposts generals de l'Estat per a
2022.
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.
Com valora la Sra. Presidenta la inversió per a Balears
prevista al Projecte de llei de pressuposts generals de l'Estat per
a 2022?
Palma, a 14 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 10797/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a punt en què es troba la creació del hub
audiovisual de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

B)
RGE núm. 9722/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a noves mesures
d'habitatge que ha proposat el Govern de l'Estat.
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.
Creu que les noves mesures d'habitatge que ha proposat el
Govern de l'Estat donen una resposta adequada al problema
d'habitatge a les Illes Balears?
Palma, a 11 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 d'octubre de 2921, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 14 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Sr. Conseller, en quin punt es troba la creació del hub
audiovisual de les Illes Balears?
Palma, a 14 d'octubre de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

E)
RGE núm. 10799/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a distribució per illes
de les inversions previstes al Pla estratègic autonòmic.
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.
Considera adequada la distribució per illes de les inversions
previstes al Pla estratègic autonòmic?
Palma, a 14 d'octubre de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró
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Palma, a 14 d'octubre de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

RGE núm. 10801/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a necessitats
anuals de quotes de CO2 per a la generació de l'energia a
les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Yllanes, en quina quantitat estimen des de la seva
conselleria les necessitats anuals de quotes de CO2 necessàries
per a la generació de l'energia a les nostres illes, tal i com es
realitza a l'actualitat?
Palma, a 14 d'octubre de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

RGE núm. 10806/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
augment del sostre de despesa.
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, qui pagarà l'augment del sostre de despesa
aprovat pel seu govern?
Palma, a 14 d'octubre de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi

G)
RGE núm. 10803/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració del retard denunciat de cribratges preventius de
càncer de mama.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera, quina valoració fa el Govern sobre el retard
denunciat per la coordinadora de l'Estratègia contra el càncer
pel que fa als cribratges poblacionals preventius de càncer de
mama?

J)
RGE núm. 10808/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retard dels viatges de l'IMSERSO en la temporada
turística.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina valoració fa el Govern de les conseqüències del
retard dels viatges de l'IMSERSO en la temporada turística?

Palma, a 14 d'octubre de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 14 d'octubre de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

H)

K)

RGE núm. 10804/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a admissió a tràmit del Tribunal Constitucional del
recurs interposat per VOX contra el Decret llei 5/2001, que
modifica la salut pública de Balears.

RGE núm. 10809/21, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a polítiques progressistes que s'apliquen a
l'Ajuntament de Palma.

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, quina valoració fa sobre l'admissió a tràmit per
part del Tribunal Constitucional del recurs interposat per VOX
contra el Decret llei 5/2001, que modifica la Llei de salut
pública de Balears?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina valoració fa el Govern de les polítiques progressistes
que s'apliquen a l'Ajuntament de Palma?
Palma, a 14 d'octubre de 2022
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
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L)

O)

RGE núm. 10810/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
material apte per a la indústria del sector begudes.

RGE núm. 10813/21, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment
del preu dels bitllets d'avió tot i l'aplicació del descompte de
resident del 75%.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Medi Ambient, quin material, segons els
seus darrers canvis normatius, és l'apte per a la indústria del
sector begudes?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina valoració fa el conseller de Mobilitat i Habitatge en
relació amb l'increment del preu dels bitllets d'avió tot i
l'aplicació del descompte de resident del 75%?

Palma, a 14 d'octubre de 2022
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 14 d'octubre de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 10811/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Projecte de llei de pressuposts generals de l'Estat en relació
amb les Illes Balears.

P)

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, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Consellera d'Hisenda, quina valoració fa del Projecte
de llei de pressuposts generals de l'Estat per a 2022 en relació
amb les Illes Balears?

Quina solució pensa donar als problemes de l'emissari de
Platja d'En Bossa?

RGE núm. 10814/21, del diputat Miquel Vidal i Vidal,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions als
problemes de l'emissari de Platja d'En Bossa.

Palma, a 14 d'octubre de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

Palma, a 14 d'octubre de 2022
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester
Q)
N)
RGE núm. 10812/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
criteris per considerar prioritàries les explotacions
agrícolaramaderes.
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.
Quins són els criteris que aplica la Conselleria d'Agricultura
per considerar prioritàries les explotacions agrícolaramaderes?
Palma, a 14 d'octubre de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

RGE núm. 10815/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conciliació de mares i pares.
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.
Considera la consellera d'Afers Socials i Esports que ha fet
el suficient per afavorir la conciliació de mares i pares?
Palma, a 14 d'octubre de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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R)
3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

RGE núm. 10816/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració, a dia
d'avui, de l'acord sobre el factor d'insularitat.

Ordre de Publicació
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.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 d'octubre de 2021, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 14 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Sra. Armengol, quina valoració fa, a dia d'avui, de l'acord
sobre el factor d'insularitat?
Palma, a 14 d'octubre de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

S)
RGE núm. 10817/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració del tracte cap a Balears dels pressuposts generals
de l'Estat per a 2022.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, com valora el tracte cap a Balears dels
pressuposts generals de l'Estat per a 2022?
Palma, a 14 d'octubre de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

T)
RGE núm. 10822/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
possibilitat d'aixecar l'obligatorietat de portar la mascareta
als patis de les escoles.
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.
Ha estudiat el Govern la possibilitat d'aixecar
l'obligatorietat de portar la mascareta als patis de les escoles?
Palma, a 14 d'octubre de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán

A)
RGE núm. 9677/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt,
relativa a facilitar l'accessibilitat i l'atenció sanitària a les
persones amb alta fragilitat relacional i als seus
acompanyants.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca
i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant Ple.
Necessitem millorar l'accessibilitat a l'entorn sanitari així
com l'acompanyament i els suports, per a les persones amb alta
fragilitat relacional derivada de característiques clíniques
específiques que presenten unes necessitats de comunicació i
atenció personalitzada.
Les persones amb fragilitat relacional es mereixen, com la
resta de ciutadans, una atenció sanitària eficient i eficaç, i és
per aquest motiu que es proposa l’elaboració d’un pla funcional
d’atenció que inclogui l’emissió d’una targeta sanitària
preferent i diferenciada, que pretén facilitar l'acompanyament
al cuidador principal, donar a l’usuari un tracte personalitzat i
coordinar les seves cites per escurçar en la mesura que sigui
possible la seva permanència en els centres sanitaris amb
l'objectiu d'evitar la desorientació i l'ansietat que sofreixen
aquestes persones en trobar-se en un lloc que no els resulta
familiar. No es tracta d'atorgar privilegis, que no és el que es
demana, sinó d'oferir les condicions adequades, per ajustar-se
a les necessitats reals de les persones amb l’anomenada
fragilitat relacional.
La Llei 5/2003, de 4 d'abril, dels drets i deures dels usuaris
del Sistema Sanitari de la comunitat de les Illes Balears,
constitueix un marc legal de referència en el qual es recullen,
de manera sistematitzada i per blocs de protecció, el conjunt de
drets i deures que ostenten els ciutadans en el sistema sanitari
d'aquesta regió.
En aquest sentit, dins del títol II dedicat als drets relacionats
amb la promoció de la salut i l'atenció i assistència sanitària, el
capítol III conté una sèrie de previsions concretes sobre
determinats col·lectius que mereixen una especial protecció
d'acord amb el principi d'humanització de l'assistència sanitària
especificat en el capítol II, article 5, de la llei i a fi de garantir
a tots els ciutadans una assistència sanitària d'equitat amb
independència de les circumstàncies personals de cada
col·lectiu. Amb caràcter general, aquest principi d'humanització
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implica que les actuacions sanitàries destinades als ciutadans
han d'oferir una atenció i un tracte individualitzat, adequat a les
condicions individuals i familiars dels usuaris. En aquesta línia,
l'administració sanitària impulsarà accions que aprofundeixin
en la humanització de l'atenció i l'assistència sanitàries,
especialment fomentant entre professionals sanitaris i pacients
un espai de confiança, respecte mutu i comprensió.
D'altra banda, dins dels col·lectius que mereixen una
especial protecció i consideració, l'article 17 de l'esmentada llei
estableix que l'administració sanitària afavorirà que els drets
relacionats amb la salut puguin ser exercits per les persones
majors, amb discapacitat o amb malaltia psíquica, especialment
en situació de dependència, en condicions d'igualtat efectiva
respecte de la resta de ciutadans.
A partir del marc normatiu especificat, és obligat reflectir
la circumstància que existeix un col·lectiu de persones amb
fragilitat relacional que es troben afectades per determinades
malalties o patologies la simptomatologia de les quals fa
aconsellable, en la mesura que sigui possible, reduir els temps
d'espera previs a la consulta mèdica, programada o no, a causa
de l'especial situació de penúria, estrès o dificultat que en
aquestes persones generen les esperes o els retards en
l'assistència sanitària.
De la mateixa manera, aquestes persones requereixen
atenció constant i personalitzada per part de la persona
cuidadora o acompanyant, la qual cosa també fa aconsellable
la presència continuada d'aquesta persona de confiança durant
la consulta o l'acte mèdic i, si això és compatible, amb la
prestació sanitària segons el parer del professional sanitari.
D'aquesta manera, es garanteix especialment el dret
d'acompanyament previst a la llei esmentada, dels drets i deures
dels usuaris del sistema sanitari de la comunitat de les Illes
Balears, que ha de tenir una consideració més rellevant per als
col·lectius especialment protegits.
Les persones amb fragilitat relacional tenen una dificultat
molt important per esperar el seu torn en una llista d'espera de
consulta, que pot convertir-se en una situació molt estressant
per a ells i desencadenar una elevada ansietat així com
alteracions de conducta.
La finalitat principal d'aquesta mesura pretén millorar
l'atenció amb un tracte més adequat i personalitzat a les
necessitats específiques que requereixen aquestes persones amb
alta fragilitat relacional, a més d'afavorir la relació dels
professionals amb aquestes persones i assegurar una
comunicació més fluida i precisa amb elles i amb els seus
familiars o acompanyants, així com facilitar l'acompanyament
per part de familiars o altres persones a les visites, l'atenció
urgent, les proves diagnòstiques i els trasllats en ambulàncies,
sempre que ho permeti la situació clínica.
En resum, necessitam desenvolupar mesures i eines que
permetin ajudar la persona afectada i els acompanyants que
puguin seguir correctament les indicacions i els tractaments
prescrits pels professionals, amb la finalitat de facilitar:
• La priorització en l'accessibilitat al sistema, com ara
disminuir demores en les sales d'espera.
• Poder facilitar l'acompanyament a la persona titular de la
targeta en les zones d'urgències o d'activitats diagnòstiques

•
•

•
•

i l'acompanyament permanent durant els ingressos
hospitalaris.
La flexibilitat en el temps dedicat a la consulta (amb la
previsió d'un espai i un temps específics).
Facilitats en les consultes no presencials, en l'atenció
domiciliària i en l'accés a l'hospital de referència en
demandes urgents.
Les actuacions proactives del 061.
L'atenció especial en el transport sanitari i
l'acompanyament, sempre que sigui necessari.

Per tot el que s'ha exposat els grup parlamentaris
sotasignants presenten la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar un pla funcional d’atenció a les
persones amb fragilitat relacional, dins el marc dels grups de
treball coordinats des de l’Oficina de Salut Mental de les Illes
Balears (OSMIB), tot assegurant-hi una participació
interinstitucional, representació d’entitats del tercer sector i
associacions d’usuaris i persones afectades.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el pla funcional esmentat contempli mesures
dirigides a l’atenció a les persones amb fragilitat relacional,
com:
• La de disposar d'una targeta d'atenció preferent, que permeti
minimitzar temps d'espera, així com garantir
l'acompanyament dels seus familiars i/o cuidadors de
manera planificada.
• La targeta s’emetrà sota sol·licitud individual i explícita de
cada família i/o tutor legal.
• La creació de la targeta anirà acompanyada d’una prèvia
difusió de la informació relativa al tracte adequat a aquestes
persones, una formació específica als professionals
d’atenció directa i l’accés a la informació per part de
professionals, usuaris, familiars i població general.
• El Pla funcional ha d’incloure un protocol per establir un
procediment d'atenció sanitària preferent i específica per a
les persones amb fragilitat relacional, amb especials
dificultats de comunicació i vulnerabilitat; així com
difondre i promoure el seu coneixement entre els diferents
professionals.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar els punts anteriors de manera consensuada
amb les entitats més representatives que en l’actualitat no
participen als grups de treball coordinats des de l'OSMIB, que
treballen en l’atenció de persones amb aquest tipus de trastorns
i diversitat funcional.
Palma, a 6 d'octubre de 2021
Les diputades
Beatriu Gamundí i Molina
Cristina Mayor i Abad
Patrícia Font i Marbán
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Castells i Baró
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B)
RGE núm. 9721/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a contractació per
lots dels projectes impulsats pel Govern de les Illes Balears
i per la resta d'administracions.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
La contractació pública a l'Estat espanyol ha tengut una
tendència manifesta els darrers anys a afavorir de manera
desproporcionada les grans empreses en detriment de la
participació de les petites i mitjanes empreses. Aquestes grans
empreses exerceixen posicions pròximes al domini del mercat
i a l'oligopoli amb totes les repercussions negatives que això
provoca.
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europeus. En conseqüència, és evident que el Govern té previst
que els pròxims anys hi hagi un impuls important de la
realització de contractes públics, per concretar i fer realitat les
previsions d'aquest pla resulta absolutament convenient que
aquest esforç inversor afavoreixi al màxim les empreses i els
autònoms de les Illes Balears i, per tant, que d'acord amb la
normativa indicada la licitació es faci per lots i es garanteixin
els drets de les empreses subcontractistes, habitualment
empreses locals.
Atès que el Govern de les Illes Balears ha anunciat la
licitació en conjunt de nou nous centres de salut per més de 86
milions d'euros, que resulta evident que es podrien haver licitat
de forma individual, és a dir, fer-ne nou lots i així donar més
opcions que empreses de les Illes Balears poguessin ser
adjudicatàries d'aquests contractes, el Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei

La Llei 9/2017, de contractes del sector públic, incorpora
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de
febrer de 2014.
Aquesta norma legal intenta evitar que la contractació
pública afavoreixi abusivament els grans operadors i les
empreses de construcció i prestació de serveis. Així, la mateixa
exposició de motius de la Llei 9/2017 assenyala, per una banda,
que a la llei hi figuren com a mesures de suport a les PIME
totes les mesures de simplificació del procediment i la reducció
de càrregues administratives, introduïdes amb l’objectiu de
donar un impuls decidit a les empreses, com a mesures més
específiques, s’ha introduït una nova regulació de la divisió en
lots dels contractes (s’ha invertit la regla general que
s’utilitzava fins ara per tal de justificar a l’expedient la
no-divisió del contracte en lots, fet que ha de facilitar l’accés a
la contractació pública a més empreses); i per una altra banda,
assenyala l'exposició de motius que es fa una passa més enllà
en establir-se l’obligació per a l’òrgan de contractació, en els
contractes que més acudeixen freqüentment a la
subcontractació, com són els d’obres i de serveis d’un import
determinat, de comprovar el compliment estricte dels
pagaments que el contractista principal fa al subcontractista.
L'article 99 de la Llei 9/2017, de contractes del sector
públic, en aquest sentit estableix: sempre que la naturalesa o
l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
realització independent de cadascuna de les seves parts
mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de
conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.
Resulta evident, per tant, que d'acord amb la legalitat
vigent, les administracions públiques han de procurar realitzar
la contractació per lots per així afavorir que el màxim
d'empreses puguin participar en la licitació i han de procurar
garantir que els subcontractistes no hagin de patir abusos i
endarreriments en el pagament de la feina realitzada dins el
marc d'un contracte públic.
Atès que el Govern de les Illes Balears ha presentat el Pla
d'Inversions Estratègiques que segons s'ha anunciat suposarà
una inversió de 4.640 milions d'euros els pròxims deu anys,
amb 91 actuacions inicialment planificades; un pla que, entre
altres coses, en teoria ha de servir per a la captació de fons

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, els consells insulars i la resta d'administracions
públiques que les contractacions públiques que es licitin es
facin amb el màxim de lots possibles a fi i efecte d'afavorir la
lliure concurrència i la participació del màxim d'empreses,
especialment la participació de les empreses de les Illes
Balears.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que tot l'esforç inversor previst al Pla d'Inversions
Estratègiques es liciti a través del màxim de lots possibles per
així afavorir la lliure concurrència i la participació del màxim
d'empreses, especialment la participació de les empreses de les
Illes Balears i de les nostres PIME.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, els consells insulars i la resta d'administracions
públiques a introduir als plecs dels contractes públics clàusules
que penalitzin el pagament endarrerit als subcontractistes per
l'empresa adjudicatària de factures, així com qualsevol altre
incompliment de la normativa aplicable.
Palma, a 7 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu suplent
Maria Antònia Sureda i Martí

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 d'octubre de 2021, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 14 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 9615/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a salvaguarda de les inversions ITS, davant la
Comissió de Turisme i Treball.

establertes i sense que es pugui produir un desequilibri en les
inversions entre municipis i territoris.
Palma, a 4 d'octubre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

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.
La COVID-19 va generar una situació sanitària
especialment dolorosa, pero també quant a les conseqüències
per a l’economia, pèrdua d’empreses, llocs de feina i greus
dificultats per a les persones.
Una de les mesures que va prendre el Govern de les Illes
Balears en aquest context va ser poder destinar fons de l’ITS a
Fons COVID-19 per tal d’ajudar a fer front a la crisi sanitària,
i canviar per tant el seu destí, tal com es va recollir a la Llei
2/2020. Aquest fet va afectar projectes ja aprovats de totes les
Illes Balears que no van ser declarats estratègics.
La decisió havia d’afectar inicialment tots aquells projectes
aprovats l’execució dels quals no estigués ja iniciada. En
qualsevol cas, el que és cert és que alguns ajuntaments de
Balears, i fins i tot consells, van haver d’acceptar la congelació
d’aquestes propostes d’inversió en espera que la situació
millorés.
Tots els fons de l’ITS que s’han redestinat a sufragar les
enormes despeses causades per les necessitats que ha imposat
el control sanitari de l’epidèmia, ha suposat un esforç que han
hagut de fer les administracions i també, òbviament, els
ciutadans, i segurament era inevitable haver-ho d’assolir, però
ben igual que es va fer una distribució dels fons disponibles
sembla assenyat pensar i fixar criteris per tal que la càrrega
d’esforç es distribueixi igualment de forma equitativa entre els
territoris i els municipis, i que s’estableixi el sistema i el
calendari de recuperació de totes aquestes inversions, encara
que hagi de ser de forma ajornada. En definitiva, es tracta de
projectes que també tenen com a objectiu la tan necessària
recuperació econòmica, recuperació i creació de llocs de feina
i en molts de casos la possibilitat de donar serveis de qualitat
a la ciutadania.
És per això que 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 establir el sistema i el calendari per a la recuperació
dels projectes de l'ITS que es van veure afectats per la Llei
2/2020 i, en cas que estigui previst un canvi de l’origen dels
fons que els financiïn, a concretar també aquesta variable.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a, conjuntament amb la Comissió per a l’impuls del
turisme sostenible, vetllar també pel manteniment dels
projectes i les inversions afectats per la Llei 2/2020 i assignats
a cada ajuntament i territori, sense perjudici que hi pugui haver
canvis o substitucions de projectes per altres de més ràpida
viabilitat o major oportunitat, sempre dins de les línies

B)
RGE núm. 9636/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a extensió del descompte de resident als menors
d'edat no emancipats i no residents a les Illes Balears amb
progenitors o tutors legals que s'hi resideixen a les Illes,
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.
Actualment, es donen situacions en les quals hi ha
progenitors o tutors legals que resideixen i estan empadronats
a Balears i que no tenen la guàrdia i custòdia dels seus fills
menors d'edat, que resideixen legalment en una comunitat
diferent a la indicada amb el progenitor que ostenta la guàrdia
i custòdia dels menors no emancipats.
Amb l'actual sistema de bonificació i atesos els requisits
exigits a la norma reguladora, no es pot estendre el descompte
o la bonificació per a residents a aquells menors que visitaran
un progenitor o tutor legal que sí que es pot acollir a aquest
descompte.
A fi de facilitar el normal compliment dels règims de visites
establerts en els convenis reguladors per als progenitors que
resideixen a Balears resulta convenient estendre la bonificació
que existeix per a residents a aquells menors que, no sent
residents en el nostre arxipèlag, tenguin un dels seus
progenitors o tutors legals empadronats a qualsevol dels
municipis de Balears.
A aquest efecte, entenem que l'acreditació de les
circumstàncies que es proposen es podria realitzar a través de
l'aportació del progenitor o tutor legal que resideix en els
territoris a Balears del seu certificat d'empadronament, així com
del llibre de família per acreditar la filiació dels fills menors
d'edat en el cas de tractar-se del progenitor i, en el cas dels
tutors legals, còpia de la sentència judicial per la qual se li
concedeix la tutela dels menors.
Per tot això el Grup Parlamentari Popular formula la
següent
Proposició no de llei
El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
estendre als menors d'edat no emancipats i no residents a les
Illes Balears, els progenitors o els tutors legals dels quals no
tenen la guarda i custodia d'aquests però sí la residència
habitual a la nostra comunitat autònoma, el benefici de la
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bonificació en el transport aeri i/o marítim de residents no
peninsulars.
Palma, a 4 d'octubre de 2021
La diputada
María Tania Marí i Marí
El portaveu
Antonio Costa i Costa

C)
RGE núm. 9639/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a llei estatal
audiovisual respectuosa amb les diferents llengües de
l'Estat, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

castellà i un percentatge igual sigui en una de les llengües
cooficials de l'Estat, aproximadament del 12,5%.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que el projecte de llei de l'audiovisual estableixi
l'obligació que dels ingressos que les plataformes han d'aportar
la meitat vagin a la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola
i l'altra meitat a les corporacions audiovisuals autonòmiques.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer un seguiment de l'elaboració i l'aprovació de
la llei de l'audiovisual i a realitzar les al·legacions i gestions
necessàries perquè la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, tengui una presència garantida equiparable a la
presència garantida per al castellà, i l'entitat responsable de la
televisió i ràdio públiques de les Illes Balears rebi fons
econòmics a conseqüència d'allò establert en aquesta llei.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
El Govern de l'Estat està elaborant i tramitant el projecte de
llei general de comunicació audiovisual. Aquesta llei s'ha
d'aprovar, ja que és, entre altres coses, la transposició d'una
directiva europea (2018/808) que cerca protegir el sector
audiovisual europeu davant la potència de les grans plataformes
nord-americanes.
L'avantprojecte de llei audiovisual que hi ha transcendit
estableix que el 51% del catàleg de les plataformes ha de ser
d'obres audiovisuals europees i d'aquest, el 50% ha d'estar en
castellà o en una llengua cooficial. La garantia que una part de
l'oferta sigui en català, euskera o gallec passa per establir un
percentatge mínim per a les llengües cooficials, per exemple
que del 50% la meitat hagi de ser en castellà i l'altra meitat en
llengua cooficial, és a dir, un 12,5% del catàleg.
També l'avantprojecte preveu que les plataformes han
d'aportar un percentatge dels seus ingressos per finançar la
Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola (CRTV), però res
no diu sobre la resta de corporacions autonòmiques
audiovisuals que també haurien de rebre part d'aquests
recursos.
Resulta evident l'enorme transformació que estam vivint en
el consum de continguts audiovisuals i l'impacte que això té per
a l'ús de les diferents llengües. Atès que l'article 3 de la
Constitució estableix que les modalitats lingüístiques d'Espanya
seran objecte d'especial respecte i protecció i atès que l'article
4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears estableix que les
institucions de les Illes Balears garantiran l'ús normal i oficial
dels dos idiomes, prendran les mesures necessàries per crear les
condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues
llengües, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears presenta la següent
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Palma, a 5 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu suplent
Maria Antònia Sureda i Martí

D)
RGE núm. 9687/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a increment de les
quotes de pesca artesanal de tonyina vermella per a l'any
2022 a Balears, davant la Comissió d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
Espanya és el país europeu que més tonyina vermella pesca,
amb una quota de 6.100 tones, un 31% del total admissible de
captures (TAC) per a totes les flotes europees (19.460 tones).
La pesca de la tonyina vermella a Balears esdevé una classe de
pesca imprescindible per a la flota d’arts menors, dotada d’un
gran valor afegit pel seu component de diversificació de la
pesca.
L’Iccat (International Comision for the conversation of
Atlantic Tunas) és l’òrgan internacional encarregat d’assignar
a Espanya i a la resta de països la quota màxima permesa de
captures de la tonyina vermella, que després el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació distribueix entre les
diferents comunitats autònomes. El total de quotes a repartir a
escala mundial va ser de 36.000 tones per a l’any 2021.
Actualment, Balears té assignats 562 quilograms de pesca
de tonyina vermella per barca. L’any 2020 hi havia 102
embarcacions que s’hi podien dedicar. Enguany són 110
embarcacions, per tant, el total de pesca permesa ha pujat a 62
tones.

Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que el projecte de llei de l'audiovisual estableixi que un
percentatge mínim del catàleg de les plataformes sigui en

Els darrers anys s’han donat molt bones condicions per a la
tonyina i s’ha produït un excés que està provocant un efecte
negatiu en altres arts menors.
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A més, es considera fonamental per a la supervivència del
sector garantir que l’activitat de pesca sigui sostenible
ambientalment a llarg termini i, a la vegada, es gestioni de
forma que generi beneficis econòmics i socials. Així s’estableix
en el preàmbul del Projecte de Reglament Europeu de
Transposició del Pla de Gestió d’ICCAT, al seu article 10, que
diu:
“Convé tenir en compte les peculiaritats i les necessitats de
la pesca artesanal i la pesca a petita escala. A més de les
disposicions pertinents de la Recomanació 19-04 de la
CICAA, que eliminen els obstacles a la participació dels
vaixells de pesca costanera artesanal en la pesca de tonyina
vermella, els estats membres han de redoblar els seus
esforços per garantir una distribució justa i transparent de
les possibilitats de pesca entre les flotes de petita escala,
artesanals i de major grandària, d'acord amb les seves
obligacions en virtut de l'article 17 del Reglament (UE)
núm. 1380/2013.”

presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

D’acord amb aquest precepte de la normativa europea, la
Federació Balear de Confraries de Pescadors reclama a l’Iccat,
a través de la Secretaria General de Pesca, que per a l’any 2022
s’augmenti l’assignació a Espanya de la quota de pesca
artesanal de la tonyina vermella i així es pugui incrementar la
quota permesa a les Balears, ja que es donen les condicions
propícies perquè l’any 2022 es puguin incrementar les quotes
de pesca artesanal de la tonyina vermella de 62 tones a 120
tones.

Per això, és de cabdal importància que l'accés a l'educació
sigui igualitari tant per a dones i nines com per a homes i nins.
És fonamental també aconseguir la igualtat d'oportunitats en
l'accés a l'ocupació i a posicions de lideratge i presa de
decisions a tots els nivells.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a sol·licitar a l’Iccat un augment de la quota de pesca
artesanal de la tonyina vermella assignada a Espanya.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació a distribuir les quotes de
tonyina vermella segons criteris sostenibles, amb una especial
atenció a la pesca artesanal i de baix impacte.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació a augmentar fins a 120
tones la quota de pesca artesanal de la tonyina vermella
assignada a Balears per a l’any 2022.
Palma, a 7 d'octubre de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
El portaveu
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 9697/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
la dona i la nina a la ciència, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca

Les dones i les nines constitueixen la meitat de la població
mundial i per tant la meitat del seu potencial. La igualtat de
gènere, a més de ser un dret humà fonamental, és
imprescindible per aconseguir societats pacífiques, amb ple
potencial humà i amb un desenvolupament sostenible.
Si qualque lliçó ens deixarà la pandèmia és la necessitat que
per afrontar el futur immediat i mediat no sobra el saber de
ningú, ni homes ni dones. Durant molts d'anys la societat no ha
reconegut o fins i tot, en algunes ocasions, ha menyspreat les
aportacions que les dones han fet a la ciència, a l'economia, a
l'ecologia, etc. Ara els coneixements de tots i totes són més
necessaris que mai. Malauradament, encara queda molt
recorregut per assolir la plena igualtat de drets i oportunitats
entre homes i dones.

Les Nacions Unides centren ara la seva tasca de
desenvolupament a nivell mundial en 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible. Les dones desenvolupen un
paper essencial en tots aquests objectius que recullen
nombroses fites que se centren en el reconeixement de la
igualtat i de l'empoderament de la dona com un objectiu clau.
Encara subsisteix una marcada desigualtats de gènere en
l'esfera jurídica i social. Malgrat que s'ha aconseguit un cert
progrés al llarg de les últimes dècades, encara hi queda molt
camí per recórrer. Així, per estar a l'alçada dels desafiaments
del segle XXI, necessitem aprofitar tot el nostre potencial i per
fer-ho haurem d'esforçar-nos per desmuntar els estereotips de
gènere per així garantir també l’excel·lència dels resultats de
les tasques de recerca i innovació.
El 2015 l'Assemblea General de les Nacions Unides va
acordar l'11 de febrer com el Dia Internacional de les Dones i
les Nenes a la Ciència i la Tecnologia per reconèixer el rol
crític que desenvolupen les dones i les nines en el món científic
i tecnològic fomentant actes per reconèixer les nines i joves
com a motors del desenvolupament de la nostra societat. Hem
d'assumir el compromís de posar fi al desequilibri de gènere en
aquesta disciplina.
La ciència i la igualtat de gènere són vitals per assolir els
Objectius de Desenvolupament Sostenible. En els últims 15
anys, la comunitat internacional ha fet un gran esforç per
inspirar i promoure la participació de les dones i les nines a la
ciència. No obstant això, les dones continuen trobant obstacles
per desenvolupar-se en aquest camp. La bretxa de gènere en els
sectors de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les
matemàtiques (STEM) persisteix des de fa anys a tot el món.
Des de la crisi de la COVID-19 es fan enormes esforços i
es dediquen molts recursos a les àrees d'investigació i
coneixement científic en l'àmbit de la salut. La pandèmia que
estem vivint posa de manifest aspectes del nostre sistema de
ciència i innovació en termes d'igualtat de gènere. En
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l'actualitat, menys del 30 per cent de les persones que es
dediquen a investigació arreu del món són dones. Segons dades
de la UNESCO (entre 2014 i 2016), només al voltant del 30 per
cent de totes les estudiants escullen estudis superiors dins el
camp de les ciències, la tecnologia, l'enginyeria i les
matemàtiques (STEM) i a dia d'avui les dades no han millorat.
A tot el món, la matrícula d'estudiants femenines és
particularment baixa en el camp de la tecnologia de la
informació i les comunicacions (TIC), amb un 3 per cent;
ciències naturals, matemàtiques i estadístiques, amb un 5 per
cent, i en enginyeria, manufactura i construcció, amb un 8 per
cent.
La diferenciació en la criança durant la infantesa i
l'adolescència marcada pels prejudicis i els estereotips de
gènere, fruit d'una cultura patriarcal, que s'arrosseguen des de
fa molt temps, continuen mantenint les nines i dones allunyades
dels sectors relacionats amb la ciència. Les dones, en definitiva,
no gaudeixen de les mateixes oportunitats que els homes per
desenvolupar una professió científica i per progressar-hi. A
mesura que s’avança cap a llocs més alts en els escalafons
acadèmics o professionals, la proporció de dones va sent cada
vegada menor, allò que s'anomena sostre de vidre.
És un fet persistent el desequilibri entre la presència de
dones i la d’homes en el món de la ciència i la tecnologia i,
especialment, en els nivells alts de les carreres científiques. Per
això és necessari impulsar actuacions encaminades a
reflexionar i corregir les causes. Hem de seguir visualitzant
aquest fet per corregir-lo. Actuacions com el “Cicle Dona i
Ciència a la UIB”, dedicat a tractar la qüestió de la igualtat de
gènere en el desenvolupament d’una carrera professional
científica o jornades com les de “Jo també puc fer-ho” són
eines necessàries per combatre els estereotips de gènere
relacionats amb l'elecció d'una carrera universitària. Hem de
continuar treballant perquè la igualtat de gènere sigui una
realitat en el món de la ciència. S'ha de tenir en compte que,
malgrat les dones són només el 2% als estudis d'enginyeries a
l'hora de la finalització del grau suposen el 15,2% de les
titulacions.
La formació professional és una altra forma d'accedir a la
ciència i la tecnologia però és un àmbit on les nines i les dones
també pateixen una greu bretxa de gènere. En formació
relacionada amb la digitalització, economia verda o el sector
del transport marítim i pesca (àrees de futur tant a l’ocupació
com a l'emprenedoria) les dones no arriben ni al 5% de
l'alumnat. Els prejudicis de gènere i la inèrcia de dirigir les
nines cap a professions feminitzades relacionades amb la cura,
l'estètica i els serveis, són dos obstacles que hem de doblegar
perquè les joves desenvolupin el seu potencial i, per això, totes
les professions i titulacions han de poder estar al seu abast,
Però la pandèmia ha posat en perill els avanços aconseguits en
la igualtat de gènere en ciència.
Per exemple, les dades demostres que els efectes de la
pandèmia en les publicacions científiques han actuat de manera
desproporcionada en les dones investigadores especialment en
les que encara estan en les primeres etapes de la seva carrera
professional. Altres investigacions apunten que les dones tenen
més probabilitats de ser contractades en modalitats temporals
i a temps parcial. Això vol dir que són més tendents a perdre el
lloc de feina en comparació amb els seus companys científics.
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Altres estudis demostren que hi ha menys dones liderant la
investigació de la COVID-19 a causa que les dones han hagut
de compaginar més que els homes la investigació amb les cures
de menors i persones dependents.
La igualtat de gènere en investigació és molt important per
diverses raons. En primer lloc, per garantir que els
professionals tinguin les mateixes oportunitats per al
desenvolupament de la seva carrera, per participar en els òrgans
de presa de decisions i per ocupar llocs directius,
independentment del gènere.
Cal esmentar i reconèixer la tasca de difusió i reivindicació
de la plataforma 11f, impulsada la legislatura passada per la
Direcció General d’Innovació i Recerca, amb l’objectiu
d’organitzar les actuacions dutes a terme aquest dia per així
donar-los més visibilitat.
La nova Llei de la ciència, ara en tràmit, ha de ser un
instrument per incorporar mesures sobre igualtat i s’hi ha
d'involucrar tota la comunitat per afavorir la divulgació
científica i la participació de tota la ciutadania en matèria de
ciència, tecnologia i innovació per fomentar les vocacions
científiques entre els més joves eliminant les barreres de gènere
des de edats primerenques.
Per aquests motius els Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca presenten la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant polítiques per involucrar la
comunitat científica en la diagnosi de situació de la ciència i
investigació amb perspectiva de gènere, per promoure
processos i requisits d'avaluació en les convocatòries dels
projectes científics i d'investigació com per exemple
composició equilibrada de l'equip.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure mesures de canvi organitzatiu que accelerin
els avanços cap a una igualtat real per a les científiques i
investigadores de les Illes Balears, com per exemple un
distintiu d'igualtat en centres d'investigació i innovació.
3. El Parlament de les Illes Balears insta l'Ibdona, juntament
amb la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, la
Secretaria Autonòmica d’Universitats i Recerca i la Universitat
de les Illes Balears (UIB), a treballar de forma coordinada amb
altres institucions per prendre mesures en matèria de gènere,
ciència i innovació (OMCI).
4. El Parlament de les Illes Balears insta l'Ibdona, juntament
amb la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, la
Secretaria Autonòmica d’Universitats i Recerca i la UIB, a
impulsar la implementació de mecanismes de rendició de
comptes en les polítiques d'igualtat per garantir que la crisis
actual no accentuï encara més les desigualtats de gènere ja
existents en el camp de les STEM.
5. El Parlament de les Illes Balears, per tal de sumar-se als
actes del Dia de la Dona i la Nina en la Ciència i als canals de
contacte i diàleg entre les diferents organismes involucrats en
la reducció de l'encletxa de gènere en la ciència, donarà suport
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a la Plataforma 11f i organitzarà el febrer de l'any 2022
activitats i/o jornades de celebració i divulgació del Dia
Internacional de la Dona i la Nina en la Ciència i Tecnologia.
Palma, a 7 d'octubre de 2021
La diputades
Maria Pilar Carbonero i Sánchez
Joana Aina Campomar i Orell
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort

a) Implementar un pla d'atenció, assistència, informació i
suport a les persones electrodependents amb l'objectiu d'atendre
les seves necessitats i donar-los una solució.
b) Realitzar un estudi destinat a determinar quantes
persones són electrodependents a les Illes Balears.
c) Assumir el cost del consum elèctric causat per l'ús del
dispositiu prescrit mèdicament.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
regular la figura de la persona electrodependent per tal de
poder adoptar les mesures necessàries per millorar la seva
qualitat de
vida.

F)

Palma, a 7 d'octubre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

RGE núm. 9703/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a pacients electrodependents, davant la Comissió
de Salut (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: És urgent que, a causa
de l'elevat cost del subministrament elèctric, en un context de
crisi econòmica provocat per la pandèmia, s'adoptin mesures
per alleujar els efectes que té sobre els pacients
electrodependents. Aquests pacients realitzen el consum
elèctric per raons de salut i amb prescripció mèdica.
Per als pacients electrodependents, el consum d'electricitat
és per raons de salut. Necessiten el subministrament elèctric
durant part del dia i/o, fins i tot, les 24 hores per al
funcionament dels dispositius considerats suport vital que són
prescrits per un metge per evitar riscos en la seva vida i salut,
per a la millora de la seva qualitat de vida, la seva salut i la
seva autonomia personal.
No hi ha dades exactes sobre el nombre de persones en
situació d'electrodependència, encara que se sap que els
pacients electrodependents són molt heterogenis. Així, hi ha
diverses patologies que poden donar lloc a l'ús necessari de
dispositius, com ara: respiradors elèctrics (per exemple,
pacients amb MPOC), humidificadors, nebulitzadors, ...
La indeterminació d´aquests pacients és important i, alhora,
extremadament preocupant en un moment com l´actual a causa
de la pujada i l'elevat cost de la electricitat. Aquests pacients,
a més dels "problemes" i les dificultats que tenen a causa de la
seva malaltia, ara s'hi afegeix l´alt cost del subministrament
elèctric.
Per això, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta aquesta
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'adoptar mesures per reduir l'enorme impacte de l'augment del
preu de l'electricitat en els pacients electrodependents.
2. En conseqüència del apartat anterior, el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a:

G)
RGE núm. 9715/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció d'habitatges a Eivissa destinats a
funcionaris del Cos Nacional de Policia i a habitatge
protegit i actualització de la indemnització per residència
del sector públic estatal destinat a la comunitat autònoma
de les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
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.
Amb data 27 de febrer de 2019 el Ministeri de l'Interior, el
Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament d'Eivissa i el Consell
Insular d’Eivissa van subscriure un acord relatiu a la promoció
d'habitatges destinats a funcionaris del Cos Nacional de Policia
destinats a l'illa d'Eivissa i a habitatges de protecció pública
sobre una parcel·la de terreny propietat de l'Estat al costat de
l'actual Comissària Local de la Policia Nacional.
En aquell moment existia -i continua existint- a l'illa
d'Eivissa un profund problema d'accés a l'habitatge que afecta
residents i funcionaris destinats, i molt particularment els
membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat motivat
per l'elevat preu dels lloguers en el mercat lliure, circumstància
que va propiciar la signatura del referit acord.
Segons els pactes subscrits, el Ministeri de l'Interior
impulsaria la segregació de part de la parcel·la per destinar-la
a la construcció d'habitatges protegits, reservant-se la resta de
la finca matriu per a la construcció d'habitatges destinats a
funcionaris del Cos Nacional de Policia.
Mentrestant, el Govern de les Illes Balears, a través de
l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI), s'obligava a promoure
la construcció de tots els habitatges amb càrrec als seus
pressupostos.
Posteriorment el Govern de les Illes Balears cediria els
habitatges edificats a la resta de la finca matriu al Ministeri de
l'interior, “bé a través de la seva permuta amb la finca
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segregada, si és que la seva transmissió al Govern de les Illes
Balears es porta a terme a través d'aquesta figura jurídica, o bé
a títol plenament gratuït de manera que la titularitat d'aquests
habitatges correspongui l'Estat”.
Per part seva, l'Ajuntament d'Eivissa s'obligava a agilitar els
tràmits administratius en relació amb l'atorgament de llicències
de segregació i, si n'és el cas, les llicències d'obres necessàries
i el Consell Insular d'Eivissa a adquirir a títol de compra part
dels habitatges de protecció pública construïts pel IBAVI
d’acord a les seves disponibilitats pressupostàries.
Des de la signatura de l'acord han transcorregut dos anys i
vuit mesos. Al llarg de tot aquest període de temps no s'han
definit, “en un conveni específic”, les intencions de les
administracions actuants per desenvolupar i executar els pactes,
circumstància aquesta a la qual es van comprometre en el
protocol subscrit.
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Per tot això, és necessari i urgent també revisar si la
indemnització per residència ha de modificar-se, ja que l'última
actualització es va realitzar fa 14 anys mitjançant el RDL
11/2006, de 29 de desembre, pel qual s'autoritzava
l'actualització de les quanties de la indemnització per residència
del personal en actiu del sector públic estatal en la comunitat
autònoma de les Illes Balears i a les ciutats de Ceuta i Melilla.
Transcorreguts tots aquests anys urgeix realitzar de nou un
estudi i, si escau, procedir a l'actualització de la indemnització
per residència dels empleats del sector públic estatal en actiu a
les Illes Balears, ja que molt previsiblement ha quedat
desfasada.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular al Parlament de
les Illes Balears sotmet a la consideració de la Comissió
d’Assumptes Institucionals per a la seva aprovació la següent
Proposició no de llei

Des dels inicis de l'any 2020 es vénen formulant sol·licituds
d'informació al Ministeri d'Interior per conèixer l'estat en el
qual es troba l'elevació del Protocol General a la categoria de
conveni, reproduint sempre la mateixa resposta:
“Actualment s'estan realitzant gestions amb l'Entitat Pública
Empresarial Institut Balears de l'Habitatge (IBAVI) per
elevar el Protocol General esmentat en el text de les
preguntes. Cal assenyalar que el protocol no té un
compromís jurídic ferm, com la figura del Conveni”.
Resulta més que evident que l'elevació del Protocol General
a la categoria de conveni i el seu posterior desenvolupament i
execució depenen exclusivament d'aquestes “gestions” que el
Ministeri de l'Interior i el Govern dels Illes Balears porten entre
mans, atès que el primer continua sent el propietari de la
parcel·la segregada i el segon l'obligat a la construcció de tots
els habitatges amb càrrec als seus pressupostos.
Sigui com sigui la veritat és que des del mes de febrer de
l'any 2019 el Ministeri de l'Interior i el Govern de les Illes
Balears no han aconseguit impulsar un acord definitiu
conformement amb el qual es permeti elevar a la categoria de
conveni les intencions a les quals totes les parts es van
comprometre a fi de promoure habitatge protegit i habitatges
destinats a funcionaris del Cos Nacional de Policia.
I mentre es dilata en el temps la solució, moltes famílies a
l'illa d'Eivissa continuen a l'espera de trobar una situació
residencial de caràcter públic que resolgui definitivament les
seves necessitats.
En el mateix sentit, són molts els funcionaris del Cos
Nacional de Policia destinats a l'illa que continuen trobant
grans dificultats per accedir a un habitatge a conseqüència de
la tensió que sofreix un mercat amb uns preus inassolibles per
a molts, la qual cosa converteix Eivissa en una destinació
totalment desincentivada per al funcionari.
Dit l'anterior, és necessari posar de relleu que el dèficit de
personal estatal a les Illes Balears, lluny de solucionar-se,
s'agreuja pel preu de l'habitatge, el cost de vida i la dificultat
per a la conciliació de la vida familiar, un cost de vida bastant
més elevat que a la resta del país, que també s’agreuja amb els
elevats costos de transport fruit de la insularitat i la doble
insularitat.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
l’Interior i el Govern de les Illes Balears a accelerar la
negociació i les gestions iniciades per elevar el Protocol
General signat a categoria de Conveni a fi de desenvolupar i
executar la construcció d'habitatges destinats a funcionaris del
Cos Nacional de Policia i a habitatge protegit.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
l'Interior a realitzar un estudi urgent sobre la indemnització per
residència del sector públic estatal destinat a la comunitat
autònoma de les Illes Balears a fi d'actualitzar-la, sense que
aquesta actualització pugui suposar un minvament respecte de
l'import rebut a l'actualitat.
Palma, a 8 d'octubre de 2021
El diputat
Mariano Juan i Guasch
El portaveu
Antonio Costa i Costa

H)
RGE núm. 9720/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
sistemes de drenatge sostenibles (SUDS), davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
Exposició de motius
Els sistemes de drenatge sostenible (SUDS) són sistemes de
gestió d’aigües pluvials que cerquen imitar processos
hidrològics naturals dins l’àmbit urbà.
El canvi climàtic crea variacions en els paràmetres
meteorològics (temperatura, precipitacions, etc.) que
provoquen situacions extremes cada cop amb més freqüència.
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L’augment de les superfícies impermeables, la disminució
de les masses d’aigua naturals i la pèrdua de vegetació són
factors antropogènics que hem i podem minorar per evitar
alteracions greus de les condicions de vida de les persones.
L’aigua de l’escorrentia natural és eliminada ràpidament de
la superfície on es precipita provocant efectes negatius en el
seu abocament i més encara si la recollida de les aigües en
l’àmbit urbà no es fa mitjançant sistemes separatius. Per altra
banda, les alteracions en la pluviometria poden afectar el
rendiment de les xarxes de recollida que han de drenar amb
cabdals pels quals no van ser dissenyades, la qual cosa també
afecta la seva operativitat. És per tant un repte preveure la
magnitud dels impactes del canvi climàtic sobre el cicle
hidrològic per dissenyar uns sistemes de drenatge adaptats al
futur.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar mecanismes de col·laboració amb les
administracions locals de la nostra comunitat autònoma per a
la implantació de sistemes d’emmagatzematge d’aigua de pluja
per ser reutilitzada en recs de zones verdes, neteges urbanes,
etc.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar i crear mecanismes de col·laboració amb
les administracions locals de la nostra comunitat autònoma per
establir els criteris necessaris comuns per avançar cap a la
implantació de xarxes urbanes separatives.
Palma, a 11 d'octubre de 2021
Els diputats
Maria Pilar Carbonero i Sánchez
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Josep Ferrà i Terrassa

La Conselleria de Medi Ambient i Territori ha manifestat
diferents vegades en l’àmbit parlamentari la necessitat que les
xarxes de clavegueram de cada municipi siguin separatives per
no crear col·lapses en la recollida que deriva en situacions no
desitjables d’abocaments d’aigües brutes abans d’arribar a la
recollida en alta. Està clar que la situació ideal seria la recollida
separativa en les clavegueres de tots els municipis de les Illes
Balears però sabem que les obres necessàries per aconseguir
aquest objectiu són costoses i es perllongaran en el temps. Per
aquest motiu és important prendre mesures alternatives que
evitin l’arribada massiva d’aigües pluvials a les clavegueres en
moments de pluges i els SUDS poden realitzar aquesta funció.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)

El drenatge sostenible és una alternativa a la problemàtica
actual de l’enfocament convencional de xarxes unitàries, són
sistemes que van molt més enllà de la mitigació d’inundacions
i gestió de la qualitat de l’aigua d’escorrentia urbana: els SUDS
afavoreixen la infiltració i la retenció de l’escorrentia prop de
l’origen de la precipitació.
Per aquest motiu i per tots els exposats anteriorment, els
grups parlamentaris sotasignants presentam la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar el Pacte per l’Aigua i el Pacte de
Reactivació com a mecanismes de col·laboració del Govern de
les Illes Balears i les entitats locals de la nostra comunitat
autònoma per a la implantació de sistemes urbans de drenatge
sostenible i per a la gestió de les aigües pluvials urbanes amb
l’objectiu de minimitzar l’escorrentia superficial urbana i en
conseqüència la reducció de possibles inundacions així com el
seu impacte ambiental.

RGE núm. 9707/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del conseller de Mobilitat i
Habitatge, sobre el Pla general de ports de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 d'octubre de 2021, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial acordi la compareixença urgent del conseller de
Mobilitat i Habitatge per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat, atesa l'alarma social generada arran de l'aprovació
del Pla general de Ports de les Illes Balears per part del
Govern, que contempla unes previsions marcades de consens
amb els ajuntaments afectats.
Palma, a 14 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en el marc del Pacte per l’Aigua, impliqui
activament els consells insulars i la resta d’entitats locals en la
gestió de les aigües pluvials des d’una perspectiva que combini
els aspectes hidrològics, mediambientals i socials, prioritzant
aquestes actuacions en els plans d’obres i els programes
d’inversions financerament sostenibles, amb l’objectiu de
restaurar les zones urbanes al cicle natural de l’aigua i mantenir
la hidrologia local, minimitzant els impactes del
desenvolupament urbanístic quant a la qualitat i la quantitat de
l’escorrentia, a més de maximitzar la integració paisatgística i
naturalitzant una part de les infraestructures hídriques.

B)
RGE núm. 9731/21, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del nou
director de l'Oficina de la Infància i l'Adolescència, sobre
les actuacions i el programa que pensa desenvolupar durant
el seu mandat al font de l'Oficina.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 d'octubre de 2021, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans
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i Esports acordi la compareixença urgent de Josep Lluís Riera
i Moll, director de l'Oficina de la Infància i l'Adolescència, per
tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat, atesa la
importància del càrrec i les funcions de vetllar en la defensa i
la promoció dels drets del menor que té encomanades aquesta
oficina i ateses també les vulneracions d'aquests drets que s'han
produït a la nostra comunitat autònoma.
Palma, a 14 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Sol·licitud de compareixença RGE núm.
16191/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 d'octubre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
9678/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, i accepta la retirada de la sol·licitud de
compareixença esmentada, del gerent de l'Hospital Mateu
Orfila, Dr. Romà Julià Massip, per tal d'informar sobre les
causes del cessament del cap de la UCI, Dr. Ramón
Fernández-Cid Bouza en plena pandèmia.

C)
Palma, a 14 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

RGE núm. 9751/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la directora
general de Salut Pública i Participació, sobre el programa
de cribratge del càncer de mama.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 d'octubre de 2021, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença
urgent de Maria Antònia Font i Oliver, directora general de
Salut Pública i Participació, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat, atesos els problemes i les deficiències que
es posen de manifest en relació amb el programa de cribratge
del càncer de mama.
Palma, a 14 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Substitució a la Comissió de l'Estatut dels Diputats i les
Diputades per part del Grup Parlamentari Mixt.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 d'octubre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
9723/21, del Grup Parlamentari Mixt, i resta assabentada que
el diputat Antonio Jesús Sanz i Igual passarà a formar part de
la Comissió de l'Estatut dels Diputats i les Diputades.
Palma, a 14 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 9660 i 8084/21.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 d'octubre de 2021, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades per la diputada Isabel
maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, i pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a situació de saturació a les urgències de l'Hospital
Son Espases i a Pla estratègic de fons europeus, per les
preguntes RGE núm. 9719 i 9722/21, relatives a situació del
programa de detecció de càncer de mama i a noves mesures
d'habitatge que ha proposat el Govern de l'Estat,
respectivament.
Palma, a 14 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Substitucions a la Comissió General de Consells Insulars
de composició paritària Parlament-Consells insulars per
part del Consell Insular de Menorca i del Consell Insular
d'Eivissa.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 d'octubre de 2021, admet a tràmit els escrits RGE núm.
9734/21, del Consell Insular de Menorca, i 9735/21, del
Consell Insular d'Eivissa, i resta assabentada de les
substitucions següents a la Comissió General de Consells
Insulars de composició paritària Parlament-Consells insulars:
Consell Insular de Menorca
• Josep Juaneda i Mercadal substitueix Maite Salord i Ripoll
(MÉS per Menorca).
Consell Insular d'Eivissa
• Antonio Joaquim Saucedo i Martín substitueix Viviana de
Sans i Trotta (Unidas Podemos).
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Palma, a 14 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
E)

Ordre de Publicació

Resolució de Presidència reguladora de l'exercici del
dret dels diputats i les diputades no adscrits a presentar i
defensar esmenes parcials als textos legislatius, previst a
l'article 28.3.c) del Reglament del Parlament de les Illes
Balears.

Declaració de l’examen d’incompatibilitats a què es
refereixen els articles 8.1.2n i 22.2 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, a la qual es reflecteixen les
dades relatives a la professió i als càrrecs públics que
exerceixen els diputats i les diputades del diputat Sr. José
Javier Bonet i Díaz.

Una de les novetats de la reforma del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, de 19 de març de 2019, fou la
regulació dels diputats i les diputades no adscrits als articles 27
i 28.

C)

En compliment de l'article 21del Reglament del Parlament
de les Illes Balears i de les Regles per a l’aplicació de l’article
21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears pel que fa
a la publicitat de les declaracions que han de presentar els
diputats i les diputades, un cop rebuda la conformitat de la
Mesa de la cambra, en sessió de dia 14 d'octubre de 2021, es
procedeix a la publicació de la declaració de l’examen
d’incompatibilitats a què es refereix els articles 8.1.2n i 22.2
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, a la qual es
reflecteixen les dades relatives a la professió i als càrrecs
públics que exerceixen els diputats i les diputades del diputat
Sr. José Javier Bonet i Díaz.
Palma, a 14 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)
Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears en
relació amb l'adscripció de diputats i/o diputades no
adscrits a comissions legislatives.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 d’octubre de 2021, com a previsió de l’existència de
diputats o diputades no adscrits a la cambra i de la necessitat
d’arbitrar mesures pel que fa a la composició de les comissions
de les quals vulguin formar part, ha adoptat l’acord següent:
Cada una de les comissions legislatives només podrà
comptar amb l’adscripció d’un diputat no adscrit.
Aquest acord tendrà efectes des del moment de la seva
publicació.
Palma, a 14 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Particularment, l’article 28.3.c) disposa que els diputats i les
diputades no adscrits podran:
“Presentar i defensar esmenes parcials a textos legislatius,
conformement amb l’establert en una resolució de
Presidència.”
Aquest precepte ha de posar-se en relació amb altres
previsions contingudes al Reglament de la cambra com
l’apartat primer de l’article 28, que disposa:
“1. Els diputats i les diputades no adscrits tenen els drets
que el Reglament reconegui als diputats individualment
sense perjudici de les especificitats determinades per aquest
reglament.”
També amb el que disposa l’article 28.3.b), en concordança
amb l’article 14.4:
“Els diputats i les diputades no adscrits podran:
(...)
3.b) Pertànyer a una comissió legislativa a la qual podran
formular preguntes orals i participar en compareixences i
fixar posició en relació amb les proposicions no de llei que
es debatin.”
I també amb l’article 28.3.a):
“Els diputats i les diputades no adscrits podran formular
una pregunta per període de sessions i defensar les esmenes
parcials que haguessin formulat durant la tramitació dels
textos legislatius en el Ple.”
Per altra banda, la present resolució pretén aplicar la
doctrina del Tribunal Constitucional relativa als diputats i les
diputades no adscrits, continguda, entre d’altres, a la Sentència
del Tribunal Constitucional 159/2019, de 12 de desembre de
2019, que, en resum, contempla la regla de proscripció de la
sobre representació i, també, de la infrarepresentació respecte
de la resta de diputats i diputades de la cambra.
A conseqüència de la manca de regulació sistematitzada de
l’exercici del dret previst a l’article 28.3.c) del Reglament del
Parlament de les Illes Balears i en compliment de la previsió
que expressament s’hi conté, la Presidència, en ús de les
atribucions conferides a l’article 33.2 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, amb l’acord de la Mesa i la
Junta de Portaveus en sengles sessions de dia 14 d’octubre de
2021, dicta la següent
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Resolució de Presidència reguladora de l’exercici del dret
dels diputats i les diputades no adscrits a presentar i
defensar esmenes parcials als textos legislatius,
previst a l’article 28.3.c) del Reglament
del Parlament de les Illes Balears
Els drets dels diputats i les diputades no adscrits a presentar
i defensar esmenes parcials als textos legislatius s’exercirà en
els següents termes:
1. Poden presentar esmenes parcials als textos legislatius,
però no a la totalitat (article 125.3 del Reglament).
2. Poden formular sol·licitud de reconsideració en el
supòsit que la Mesa de la comissió acordi de no admetre
alguna esmena que hagin presentat (article 126.6 del
Reglament).
3. Els diputats o les diputades no adscrits no formaran part
de la ponència (article 128.1 del Reglament), però hi
podran defensar les seves esmenes.
A tal efecte, el coordinador de la ponència (articles 128.6
i 7 del Reglament), a petició dels diputats o les diputades no
adscrits, concretarà un temps específic, proporcionat i
suficient, per poder realitzar la dita defensa.
4. No poden formular vot particular (article 129 del
Reglament).
5. Poden fer ús de la paraula en els debats en comissió (i
no tan sols en aquella de la qual formin part), en relació
amb les esmenes a l’articulat que hagin formulat (article
130.1 del Reglament).
No obstant això, no poden votar en aquelles comissions de
les quals no formin part (article 14.3 del Reglament).
6. Poden presentar, en aquella comissió de la qual formin
part, esmenes d’aproximació i les que tenguin per finalitat
esmenar errors o incorreccions tècniques, terminològiques
o gramaticals (article 130.3 del Reglament).
7. Les esmenes dels diputats o les diputades no adscrits no
incorporades al dictamen de comissió, es mantindran per al
seu debat en el Ple, llevat que es manifesti la voluntat de no
mantenir-les mitjançant escrit adreçat a la Presidència de la
cambra en el termini de 48 hores següents a la data
d’acabament del dictamen (article 133 del Reglament).
8. Poden presentar en el Ple esmenes que tenguin com a
finalitat d’esmenar errors o incorreccions tècniques,
terminològiques o gramaticals (article 136.1 del
Reglament), així com transaccionals (article 136.2 del
Reglament).
Aquesta resolució es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears i entrarà en vigor el mateix dia
de la publicació.
Seu del Parlament, a 14 d’octubre de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç´Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació
F)
Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears
relatiu a la participació dels diputats i les diputades no
adscrits al Ple i a les comissions del Parlament de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus, en sessió de dia 14 d'octubre de 2021, en la qual es
trobava formalment constituïda, adopta l'acord següent en
relació amb la participació dels diputats i les diputades no
adscrits al Ple i a les comissions del Parlament de les Illes
Balears.
A la reforma del Reglament del Parlament de les Illes
Balears que entrà en vigor a la X legislatura es va introduir
l’article 28 sobre l’estatut del diputat no adscrit, que es
transcriu literalment.
“Article 28
1. Els diputats i les diputades no adscrits tenen els drets que
el Reglament reconegui als diputats individualment sense
perjudici de les especificitats determinades per aquest
reglament.
2. La Mesa del Parlament, oïda la Junta de Portaveus,
decidirà el procediment per a la seva intervenció en el Ple
i en les comissions, així com sobre la seva pertinença a
aquestes, respectant en tot cas el que preveu l’article 14.1
i 4 d'aquest reglament. Correspon a la Mesa, oïda la Junta
de Portaveus, resoldre totes les qüestions que es puguin
plantejar en relació amb la seva situació i possibilitats
d’actuació en el marc del Reglament.
3. Els diputats i les diputades no adscrits podran:
a) Formular una pregunta per període de sessions i
defensar les esmenes parcials que haguessin formulat durant
la tramitació dels textos legislatius en el Ple.
b) Pertànyer a una comissió legislativa a la qual podran
formular preguntes orals i participar en compareixences i
fixar posició en relació amb les proposicions no de llei que
es debatin.
c) Presentar i defensar esmenes parcials als textos
legislatius conformement amb l’establert en una resolució
de Presidència.
4. Els diputats o les diputades no adscrits tindran dret
exclusivament a les percepcions econòmiques que aquest
reglament preveu per als diputats i les diputades
individualment. La Mesa del Parlament assignarà a cada
diputat o diputada no adscrit els mitjans materials que
estimi adequats per al compliment de les seves funcions.”
De la lectura del precepte es desprenen, entre d’altres, una
encàrrec a la Mesa per decidir la intervenció del diputat o la
diputada no adscrit en el Ple i en les Comissions, en el marc de
l’actual reglament. Aquesta regulació ha de tenir present
l’apartat primer en el sentit que el diputat o la diputada no
adscrit ostenta els drets i les facultats d’un diputat
individualment considerat. Així mateix, interessa també
esmentar l’apartat tercer, on s’incorpora un contingut mínim
que s’ha de contemplar a l’acord que s’adopti. Aquests acords
es formulen en sintonia amb la doctrina del Tribunal
Constitucional en matèria de la configuració dels drets i les
facultats del diputat no adscrit, de manera que no hi hagi una
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sobrerepresentació dels diputats i les diputades no adscrits en
la vida parlamentària i es respectin els seus drets com a diputats
individualment considerats, conformement amb el Reglament
del Parlament.
Des del punt de vista reglamentari, en les setmanes en què
hi hagi sessió ordinària del Ple es dedicaran dues hores de
control al Govern amb preguntes i interpel·lacions (article 179
del Reglament). A principi de legislatura, s’acordà a la sessió
de la Mesa de 4 de juliol de 2019, oïda la Junta de Portaveus,
que el nombre de preguntes a incloure a les sessions ordinàries
seria de 18 preguntes.

Tercer. La participació dels diputats i les diputades no adscrits
a les comissions consistirà en:
• Formular preguntes orals.
• Participar en les compareixences que se substanciïn davant
la comissió a la qual pertanyin amb igual temps
d’intervenció que la resta de diputats que pertanyen als
grups parlamentaris (article 192 del Reglament).
• Fixar posicions respecte de les proposicions no de llei que
se substanciïn davant la comissió a la qual pertanyin.
• Votar a la presa de decisions de la comissió a la qual
pertanyin, com pugui ser la recaptació de compareixences
(article 46.2, 3 i 4 del Reglament).

Per tenir una referència comparativa, en aplicació dels
articles 168.3 i 182.3 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, les quotes corresponents a cada grup parlamentari pel
que fa a les iniciatives presentades com a proposicions no de
llei a debatre davant el Ple i com a interpel·lacions, per cada
període de sessions, són les següents:
• 7 al Grup Parlamentari Socialista (19 diputats)
• 6 al Grup Parlamentari Popular (16 diputats)
• 2 al Grup Parlamentari Unidas Podemos (6 diputats)
• 2 al Grup Parlamentari Ciudadanos (4 diputats)
• 2 al Grup Parlamentari Més per Mallorca (4 diputats)
• 1 al Grup Parlamentari VOX- Actua Baleares (3 diputats)
• 1 al Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes (3
diputats)
• 1 al grup Parlamentari Mixt (3 diputats)

Quart. Aquest acord es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears i entrarà en vigor el mateix dia
de la publicació.

Es considera proporcional i justificat amb les quotes que
pertoquen a cada grup parlamentari, segons les dades
exposades, atorgar a cada diputat i diputada no adscrit la
possibilitat de substanciar una interpel·lació cada dos períodes
de sessions.

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 122, de 8 d'octubre
de 2021.

Per tot això, en virtut del mandat contingut a l’article 28.2
del Reglament de la cambra, la Mesa, oïda la Junta de
Portaveus, en sessió de dia 14 d’octubre de 2021, adopta els
acords següents:
Primer. La participació dels diputats i les diputades no adscrits
en el Ple o a les comissions serà la mateixa que correspon a un
diputat individualment considerat.
Segon. La participació dels diputats i les diputades no adscrits
en el Ple consistirà en:
• Formular una pregunta oral per període de sessions.
• Substituir la pregunta oral que formulen en el Ple (article
175 del Reglament).
• Assumir una pregunta d’iniciativa ciutadana que computarà
a la pregunta oral que els correspon presentar a ple per
període.
• Formular un interpel·lació cada dos períodes de sessions.
• Presentar i defensar esmenes parcials als textos legislatius
conformement amb la Resolució de Presidència reguladora
de l’exercici dels diputats i les diputades no adscrits a
presentar i defensar esmenes parcials als textos legislatius,
previst a l’article 28.3.c) del Reglament del Parlament de
les Illes Balears.

Seu del Parlament, a 14 d’octubre de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç´Thomas i Mulet

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació

- Pàg. 6719 i 6816. Preguntes amb sol·licitud de resposta
escrita, apartat IE)
On diu: RGE núm. 8274/21, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 8281/21, ...
- Pàg. 6738 i 6873. Preguntes amb sol·licitud de resposta
escrita, apartat XC)
On diu: RGE núm. 8668/21, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 8669/21, ...
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