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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 5126/20, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a previsió de la Conselleria de Salut en relació amb
el nombre de pacients que es veuran afectats pel
coronavirus a les Illes Balears.

En aquests moments és difícil el poder calcular el nombre
dels afectats pel coronavirus.

El coronavirus ens ha demostrat que és imprevisible tant per
la quantitat de pacients com pel tipus de pacients afectats.

Resulta difícil anar planificant a mitjà a llarg termini,
s’investiga i es redacten protocols per fer front a aquesta
pandèmia mundial.

Palma, 22 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 5571/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a adquisició de tests proves ràpides
COVID-19 i proveïdors.

El Servei de Salut, des del primer moment es va comprar el
màxim de test ràpid per al diagnòstic de la COVID-19 per fer
front a aquesta pandèmia.

Les empreses a les quals es comprava normalment, no varen
poder fer front a la demanda sol·licitada i se’n va anar a
comprar al mercat internacional.

Palma, 1 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 5623/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a cirurgia urgent i de pacients
oncològics.

Les operacions quirúrgiques se n’han anat realitzant en
funció de la pressió assistencial i de les UCI, en els moments
on aquesta pressió era molt elevada el que s’ha fet ha estat
posposar les operacions ordinàries i no urgents, i només
realitzar les oncològiques i urgents.

Palma, 1 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 5625/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a protocols i plans de contingència a
centres hospitalaris i centres de salut.

El Ministeri de Sanitat amb l’Institut Nacional de la
Seguretat i Salut en el Treball, ha elaborat la informació de
mesures de protecció personal.

Els serveis de riscos laborals de cada àrea de salut ha anat
avaluant la situació adaptant aquesta protocols i donar la
informació necessària, per la seva seguretat i protecció.

Palma, 1 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 5626/20, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a realització de tests diagnòstics, PCR
COVID-19.

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes acorden
els protocols i cada comunitat assumeix i du endavant.

Els professionals sanitaris són conscients de la gravetat
d’aquesta pandèmia i actuen amb diligència i responsabilitat en
la seva feina.

Palma, 1 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 6253/20, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a ajudes a empreses hoteleres, Retens.

El Govern de l’estat va desplegar l’any passat els ERTO
amb la intenció de protegir de manera simultània a les empreses
i als seus treballadors, regulant de manera temporal les
plantilles tot exonerant una proporció significativa dels seus
costos laborals, alhora que complementa els ingressos dels
treballadors amb una prestació.

En el cas del sector turístic ha estat dels més protegits per
aquesta figura i que s’hi ha afegit amb més entusiasme, sobretot
durant 2020. El cas dels retens no és vinculable als ERTO, ja
que són el personal que es manté actiu durant la temporada
baixa per a les tasques de manteniment ordinàries de les
instal·lacions, pel que no s’ha entès necessari articular més
mesures de protecció a part de l’accés a la liquiditat dels ICO

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-039.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-039.pdf#page=72
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-039.pdf#page=78
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-039.pdf#page=78
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-039.pdf#page=78
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=79
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i ISBA juntament amb els ERTO i, posteriorment, una part
significativa dels 855M€ d’ajuts.

Palma, 30 de setembre de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 4308/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a estratègia de vacunació COVID-19
per a persones en situació administrativa irregular que no
es troben empadronades i/o es trobin sense targeta
sanitària per a l'accés al Servei de Salut de les Illes Balears.

Des de 2015, les persones migrades en situació irregular
tenen dret a l’assistència sanitària i, per tant, poden vacunar-se.
En cas necessari, es gestiona la tramitació de la targeta sanitària
individual en el seu Centre de Salut.

Les persones migrades poden sol·licitar cita a la web de Bit
Cita. En cas de tenir dificultats d’accés (per exemple, quan el
sistema no troba les dades de la persona), es gestiona el cas des
de l’equip d’Atenció a població vulnerable de la Central Covid
(CCCOVID19).

És un equip multidisciplinari de professionals d’Atenció
Primària de Mallorca en el qual col·laboren amb altres perfils
professionals, treballa una mediadora cultural que es dedica a
facilitar la tramitació de la targeta sanitària, necessària per
poder obtenir cita.

Com qualsevol ciutadà de les Illes Balears, demanar cita a
través de Bit Cita. En cas de dificultats, els equips d’admissió
dels centres de salut i les mediadors culturals, poden
assessorar-los i ajudar-los en l’obtenció de la Targeta Sanitària.

La mediadora familiar de l’equip de vulnerables de la
CCCOVID ha treballat estretament amb diferents
organitzacions i entitats com ara: Casal de Persones migrades,
Metges del Món, UMES de Creu Roja, albergs d’acollida,
associació de migrants de diferents països (destaca la
implicació de les associacions de migrants de Filipines i el
Brasil), Centre d’Ocupació al Jovent, Casal Petit... i
evidentment amb les OFIM, l’oficina d’atenció al migrat.

Palma, 1 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 4639/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions de la Direcció General de la
Infància, Joventut i Família en relació amb una denúncia
de CONSUBAL a l'Oficina anticorrupció per la gestió de
l'IMAS pel que fa a uns presumptes abusos a menors.

No hem rebut cap petició per part de l’Oficina
Anticorrupció per actuar sobre aquest tema, com tampoc no en
tenim constància de la denúncia.

Palma, 7 de setembre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 4689/21, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
revisió a la baixa de les tarifes de transport públic TIB.

El nou sistema tarifari del TIB no ha suposat un encariment
de les tarifes. Tal i com es preveia al Pla Insular de Viatgers
per Carretera, i a l’avantprojecte de serveis de transport regular
per carretera elaborats prèviament al nou contracte del TIB a
Mallorca, l’objectiu del nou sistema tarifari és fomentar els
viatges freqüents,  mantenir o ampliar els descomptes per als
col·lectius amb necessitats específiques. Per això proposam
convertir la targeta intermodal en targeta moneder, o bé l’ús de
les targetes bancàries “contactless” com a targetes d’accés al
transport públic que ofereixen els preus més avantatjosos que
alhora ajuden a reduir el temps de càrrega i descàrrega dels
busos.

El nou sistema es fonamenta en l’ús de la targeta intermodal
com a targeta moneder amb saldo, i amb un sistema de preus
que s’adapta a les necessitats de cada usuari. Com més es
viatja, més barat surt. I el preu de sortida és diferent segons els
perfils de cada usuari (pensionista, jove, o usuari general).

En el primer mig any de funcionament d’aquest nou sistema
creiem que la seva implantació ha estat exitosa, i en els propers
mesos veurem com millora encara més gràcies a l’obertura de
noves funcionalitats de la targeta intermodal, com és la
integració amb l’EMT de Palma.

Així mateix, i fruit de l’atenció a algunes de les demandes
presentades per diferents entitats d’usuaris, des de la
Conselleria s’ha decidit ampliar la gratuïtat  del transport públic
fins als 16 anys d’edat, ja que aquesta és una mesura que
encaixa dins l’esperit del nou sistema tarifari. Seguirem
practicant l’escolta activa i recollint propostes que ens ajudin
a millorar la nostra xarxa de transport.

Palma, 15 de setembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas
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Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 4690/21, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a empleats del transport públic.

La conselleria de Mobilitat i Habitatge no ha rebut cap
denúncia. El que si ens consta és d’una única denúncia
interposada en les dependències policials de Manacor el passat
vint-i-nou d’abril d’enguany al ser agredit físicament i
verbalment per un usuari, un conductor de la TIB.

La nova tarifació de la TIB no suposa cap perjudici per a
l’usuari, qui, al contrari, surt beneficiat, ja que incentiva l’ús
del transport públic, abaratint cada vegada més els viatges que
els usuaris realitzen. L’objectiu és fidelitzar a l’usuari en l’ús
del transport públic i donar major competitivitat al servei de
transport públic. D’altra banda, la nova flota d’autobusos
incorpora majors mesures de seguretat, com són mampares en
tots els vehicles i càmeres de videovigilància  en el seu interior.
Gràcies a aquestes millores és més fàcil donar cobertura als
conductors i denunciar als agressors.

Palma, 22 de setembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 4921 i 4922/21, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a dèficit de professionals sanitaris
facultatius al Servei Públic de Salut d'Eivissa i de
Formentera.

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera (ASEF) compta
amb l’Hospital Can Misses a Eivissa i l’Hospital de Formentera
a l’illa de Formentera. La població diana per TSI a març 2021
és la següents: 160.238 TSI (10.424 pertanyents a l’illa de
Formentera i 149.814 a l’illa d’Eivissa). A això hi hem de
sumar la població flotant (principalment sector serveis) que
acudeix a la nostra illa entre els mesos de maig a octubre (per
l’estacionalitat de l’illa) que pot suposar un increment
poblacional fins a aconseguir la xifra de 450.000 a 500.000
persones.

A l’Hospital de Formentera hi ha, en plantilla orgànica,
facultatius de les següents especialitats: Pediatria, Medicina
Interna, Anestesiologia i Reanimació, Cirurgia General i
Digestiu, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i Ginecologia i
Obstetrícia.

A més, molts facultatius del HCM es desplacen a HFOR a
passar consulta i, a vegades, a fer consulta d’alta resolució, amb
l’objectiu de disminuir el desplaçament dels pacients de
Formentera a Eivissa: Rehabilitació, Endocrinologia,
Cardiologia, Urologia, Dermatologia, Digestiu, Psiquiatria,
Neurologia, Hematologia, etc.

Per part seva, l’Hospital Can Misses compta amb facultatius de
nombroses especialitats, algunes d’elles no contemplades en
hospital comarcals però àmpliament justificat per la doble i
triple insularitat de la població de les pitiüses. 

Situació actual de la plantilla de facultatius hospitalaris

Hospital Can Misses (HCM)
1. Baixes (per malaltia, jubilació, maternitat, paternitat,

reducció de jornada per cura de menors o majors al seu
càrrec) no cobertes en els següents serveis

1 FEA Cardiologia, 1 FEA Digestiu, 1 FEA
Endocrinologia, 1 FEA Neurologia, 3 FEA Anestesiologia,
1 FEA Reumatologia, 5 FEA Radiologia mèdica, 1 FEA
Microbiologia.

Hospital de Formentera (HFOR)
1,5 FEA Servei d’Urgències

Mesures adoptades

2. Es contractaran dos especialistes en Medicina Interna com
a reforç d’altres serveis d’àrea mèdica que tenen dèficit de
facultatius.

3. S’ha sol·licitat la col·laboració d’especialistes d’altres
hospitals públics de Palma per a reforçar especialitats
deficitàries:
- Facultatius especialistes en Pneumologia del HSLL i
HUSE es desplacen setmanalment a HCM per a reforçar el
servei i ajudar en l’eliminació de la llista d’espera
acumulada en 2020 a causa de la pandèmia per
SARS-CoV-2 i pel dèficit de més del 50% de la plantilla de
pneumòlegs d’ASEF.
- Facultatiu especialista en malalties immunològiques de
HUSE s’ha desplaçat des de principis d’anys fins al maig de
2021 per a atendre la consulta d’al·lèrgies a causa d’una
baixa de l’especialista de HCM.
- Facultatius especialistes en Anestesiologia i Reanimació
de HUSE, HSLL, HINC, i HMAN es desplacen a Eivissa
per a cobrir les necessitats del Bloc Quirúrgic i poder
optimitzar, en la mesura que sigui possible, els quiròfans
(guàrdies i activitat programada).

• Convenis d’Ibsalut amb centres externs
- Hospital San Juan de Dios: facultatius especialistes en
traumatologia i cirurgia ortopèdica es desplacen a HCM per
passar CCEE. Les intervencions quirúrgiques es realitzen a
Palma.
- Hospital Creu Roja (HCR): durant el mes de juny
s’iniciarà conveni amb HCR per ajudar en l’eliminació de
les llistes d’espera d’alguns serveis que no poden
assumir-les per si mateixos: Cirurgia General i Digestiu,
Cardiologia, Digestiu, Cirurgia Vascular, ORL.

4. Cerca activa de professionals amb anuncis en les principals
societats científiques: Anatomia Patològica, Radiologia
Mèdica, Medicina Intensiva, Digestiu, Cardiologia,
Reumatologia, Urgències, Neurologia, etc.

5. Contracte amb empresa externa de Teleradiologia i
pertinença a Anell Radiològic balear per a pal·liar el dèficit
de la plantilla del servei de Radiodiagnòstic.

6. Reforç del SUH de HFOR per part de metges d’altres
gerències, com el 061.
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Dificultats d’ASEF per a contractar facultatius

7. Dificultat per aconseguir un habitatge. És el principal
problema al qual ens enfrontem. Durant aquest any diversos
facultatius s’han interessat pel lloc de treball, s’han sentit
atrets pel projecte plantejat tant en HCM com en HFORM
i, no obstant això, no han acceptat el treball a causa de
l’elevat preu de l’habitatge, en comparació amb altres
ciutats o regions.

8. Doble i triple insularitat

9. Multitud d’ofertes d’ocupació, en península i illes, per a
especialistes de serveis de primera línia en el tractament de
pacients COVID: metges d’AP, Urgències, Anestesiologia
i Reanimació, Medicina Interna, Pneumologia, Medicina
Intensiva, Microbiologia.

10. Alt cost de la vida.

Conclusió

Des de la direcció mèdica, gerència d’ASEF i direcció
assistencial s’han adoptat totes les mesures que estan al nostre
abast per a intentar pal·liar aquesta situació.

Mesures adoptades:

Des d’aquesta direcció es fa cerca constant i activa en tots
els col·legis de metges, unitats docents i societats científiques
a nivell nacional, sent la negativa per motiu de l’habitatge la
tònica general.

A Formentera s’ha contractat un metge i dues infermeres
per a l’atenció al coronavirus que també estan fent costat al
centre en les seves necessitats.

A Eivissa s’han reconvertit quatre dispositius de COVIDA
per a suport en la demanda estiuenca. No obstant això, si la
xifra de turistes s’acosta a la d’anys anteriors seran insuficients.
El personal especialment sensible per patologia o gestació està
prestant ajuda telefònica al centre al qual pertanyen, encara que
la manca d’aquests professionals de l’assistència presencial és
un greu problema afegit a la ja de per si minvada plantilla de
l’Atenció Primària d’ASEF. S’ha facilitat la realització de
dobles torns i activitat extraordinària dels metges dels centres,
per a poder assegurat l’assistència durant tot l’any i
especialment en període vocacional. A més s’ha reorganitzat
l’atenció en els centres de salut cedit al pacient la decisió
d’obtenir una cita presencial o telefònica; això ha suposat una
disminució important de la demora que se situava en 7,42 dies
el 04/05 i a data 25/05 ha descendit fins a una mitjana de 3.6
dies.

Palma, 10 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 5130/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a document d'acreditació "targeta de
vacunació COVID-19" expedida pel Govern de les Illes
Balears.

A les Illes Balears, a partir del 10 de juny de 2021, es
començà a emetre el Certificat digital COVID UE regulat per
la normativa vigent establerta per la Unió Europea (UE) en la
Resolució legislativa del Parlament Europeu, de 9 de juny de
2021, sobre la proposta de Reglament del Parlament Europeu
i del Consell relatiu a un marc per a l’expedició, verificació i
acceptació de certificats interoperables de vaccinació, de test i
de recuperació per a facilitar la lliure circulació durant la
pandèmia de COVID-19 (certificat verd digital).

El Servei de Salut de les Illes Balears, és l’ens públic
responsable d’acreditar la validesa del Certificat digital COVID
UE en format electrònic (PDF amb QR) o en paper, a la
ciutadania de les Illes Balears.

El Servei de les Illes Balears ha posat a disposició de la
ciutadania de les Illes Balears quatre sistemes diferents que
s’habilitaran progressivament, perquè les persones que ho
precisin per a moure’s pels països de la Unió Europea puguin
sol·licitar i obtenir el Certificat COVID DIGITAL UE.

Portal del pacient: Espai web digital on podeu consultar la
vostra informació sanitària personal i privada, i efectuar tràmits
administratius en el Servei de Salut de les Illes Balears.

App cita prèvia GOIB (aplicació mòbil): El Servei de Salut
de les Illes Balears conjuntament amb la Fundació BIT ha
implementat l’App cita prèvia GOIB, aplicació gratuïta per a
telèfons mòbils (sistemes Androig i iOs), la possibilitat de
descarregar el Certificat COVID digital UE a través de la
identificació d’usuari amb @ClavePIN.

Punts d’atenció presencial d’emissió de certificats COVID
digital UE (CCD) a les Illes Balears: El Servei de Salut de les
Illes Balears ha habilitat a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera punts d’atenció presencial a la ciutadania en els
quals us poden emetre el Certificat COVID digital UE (CCD)
i atendre incidències. Per rebre atenció presencial podeu
demanar cita a través d’un formulari digital on heu de
seleccionar punt de recollida i introduir les vostres dades.
Rebreu un correu electrònic de confirmació amb la cita
reservada.

Enviament per correu postal certificat: El Servei de Salut de
les Illes Balears ha habilitat un formulari digital per sol·licitar
l’emissió i enviament per correu postal certificat.

Palma, 1 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 5425, 5427 i 5428/21, de la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a projectes de millora
d'establiments turístics sol·licitats i a punts de recàrrega
instal·lats i sol·licitats a les Illes Balears, en virtut del que
preveu la Llei 2/2020 a dia 7 de juny de 2021.

A dia 7 de juny de tenim 22 peticions de projectes de
reforma per un import total de 37,9 milions d’euros.

A aquests projectes de reforma, en total s’hi ha sol·licitat a
un màxim de 60 places d’aparcament, totes elles incloses dins
expedients favorables.

I els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics sol·licitats
són els següents: Alcúdia 4, Petra 4, Calvià 16, Pollença 39,
Palma 6.

S’ha de tenir en compte que les places d’aparcament
sol·licitades i aprovades amb les respectius informes
favorables, no tenen perquè ser al final de l’obra les mateixes,
(podrien ser menys), tot depenent de la normativa concreta de
cada ajuntament i de les seves normes urbanístiques.

Palma, 30 de setembre de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 6072/21, del diputat Jesús
Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a freqüències de les travessies comercials en
direcció al port de Ciutadella (del 21 al 27 de juny).

En relació amb la seva pregunta, no hi ha hagut cap
increment en les freqüències de les travessies comercials en
direcció al Port de Ciutadella fins a Mallorca. L’increment de
freqüències es va donar dia 20 de juny i s’han mantingut durant
tot l’estiu. Aquest increment es manté estable fins al final del
mes de setembre.

Palma, 22 de setembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 6073/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a exclusió dels facultatius residents de
la percepció del complement COVID-19.

El col·lectiu de facultatius residents no està exclòs del camp
d’aplicació de l’acord que regula els criteris generals per al
pagament de la productivitat COVID-19.

Palma, 1 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 6095/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a places vacants a les cabdalies del
servei mèdic en especialitats i àrees hospitalàries de
l'Hospital de Formentera.

L’Hospital de Formentera no té cabdalies assistencials a la
plantilla.

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

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 6099/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a Oficina Balear de la Infància i
l'Adolescència (OBIA) de l'1 de gener al 30 de juny de
2021.

1. Integració social i protecció jurídica: 141
2. Educació i cultura: 41
3. Salut i maltractaments: 45
4. Funcionament de les Administracions Públiques i

entitats privades: 95
5. Informàtica, Internet i Noves Tecnologies: 14.

S’han instruït 92 expedients i s’ha elaborat l’informe anual
2020.

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

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 6100/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs de fins a 9 setmanes
de gestació que s'han derivat des de l'Ibsalut a la Clínica
Juaneda de Ciutadella durant el primer semestre de 2021.

Durant  el primer semestre del 2021 no s’ha derivat cap
interrupció voluntària de l’embaràs de fins a 9 setmanes de
gestació des de l’Àrea de Salut de Menorca i a la Clínica
Juaneda.

Palma, 2 d’agost de 2021
El consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez Picard

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-105.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-109.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-109.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-109.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-109.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-109.pdf#page=16


7202 BOPIB núm. 125 -  27 d'octubre de 2021

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 6102/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a informe que alertava de l'alt risc de
contagis epidemiològics al concert de reguetón de dia 15 de
juny -RFB Music Erasmus.

Cal esclarir que l’informe dels tècnics d’emergències del
Govern sobre el compliment de la normativa d’autoprotecció
i compliment de les mesures COVID, al qual fa referència la
pregunta, es va realitzar dia 17 de juny, com a conseqüència
d’allò observat a la inspecció realitzada dia 15 de juny a
l’esdeveniment organitzat a la plaça de toros de Palma,
anomenat RBF Mallorca, Erasmus Edition 2021. L’objectiu de
la inspecció era comprovar in situ el compliment de les mesures
d’autoprotecció i de prevenció COVID que l’organització
s’havia compromès a complir.

Abans de l’esdeveniment s’envia ofici d’informació a
l’Ajuntament de Palma des de la Direcció General
d’Emergències sobre les condicions sanitàries en relació al Pla
d’autoprotecció presentat per l’organització i, que, tal com
recull el punt 4 de la pàgina 3 de l’informe dels tècnics
d’emergències de dia 17 de juny (que se li adjuntarà com a
resposta a la seva sol·licitud d’informació amb número de
registre 6103/2021, el promotor ho va esmenar
satisfactòriament.

A la inspecció de dia 15 de juny, després d’observar que a
la pràctica les mesures no es feien complir, l’esdeveniment va
ésser interromput i clausurat la mateixa nit.

Posteriorment, l’informe, junt amb les actes, es va tramitar
als instructors dels expedients sancionadors, fet que derivà en
una proposta de sanció de 200.000€ a l’organització. També es
va enviar una còpia de l’informe a l’Ajuntament de Palma i es
va requerir al promotor l’esmena fefaentment de les qüestions
plantejades al mateix, ja que tenien previst realitzar una altra
actuació dia 20 de juny.

Una vegada el promotor va esmenar les deficiències per
escrit detectades al primer esdeveniment, segons les indicacions
donades pels tècnics del departament d’emergències, també es
va programar una inspecció per a aquest segon esdeveniment.

En aquest segon esdeveniment es varen complir totes les
mesures tant d’autoprotecció com a mesures COVID
establertes.

Palma, 2 d’agost de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 6108/21, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a funcionament dels protocols per a l'arribada de
pasteres.

Aquest dia no funcionarà correctament. La resta de dies,
d’ençà que el protocol està en funcionament, sí.

Palma, 28 de juliol de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 6109 a 6208/21, de la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a mitjana d'hores lectives
que corresponen a cada docent de diversos IES de les Illes
Balears per al curs 2021-2022, incloent-hi el departament
d'orientació.

D’acord amb les instruccions sobre l’horari general dels
centres educatius de les Illes Balears el nombre de períodes
lectius dels professors ha de ser entre 18 i 21 hores. S’entén
com a períodes lectius: la docència directa als alumnes, les
hores de l’equip de suport, la dedicació a l’equip directiu, la
dedicació a les coordinacions, la reducció dels majors de 55
anys, la dedicació dels caps de departament, els períodes
d’FCT, l’assignació per als centres d’atenció preferent i la
dedicació al Programa de Millora i Transformació. La mitjana
d’hores lectives del professorat de secundària és de 19. La
mitjana de períodes de docència directa amb els alumnes dels
professors dels IES és de: 16,5, inclosos en els períodes de
l’equip de suport. La Conselleria al procés de quotes dóna totes
les hores per a aquests conceptes i determina el nombre de
professors que s’han d’assignar, llavors els equips directius les
distribueixen entre el professorat d’acord amb les
característiques i les necessitats de cada centre.

Palma, 9 de setembre de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 6250/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a protocol del Govern en relació amb
l'arribada de pasteres a les costes de les Illes Balears.

Fase 1. Detecció i localització

1. Cerca i localització dels immigrants

Després del corresponent avís procedent del SIVE, del
Servei Marítim, de SASEMAR o d’agents en terra i de
particulars, s’activen les tasques de cerca i localització dels
immigrants irregulars.

Es procedirà a informar de l’arribada dels immigrants als
següents:
11. Secretaria d’Estat de Migracions.
12. Conselleria d’Afers Socials i Esports.
13. Conselleria de Salut
14. Departament de Serveis Socials del Consell Insular

corresponent (en cas que hi hagi menors).
15. Creu Roja.

La intercepció de les persones immigrants es pot produir en
dues situacions diferents:

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-109.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-110.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-110.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-110.pdf#page=38
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A la mar:
1. Seran conduïts per vaixells del Servei Marítim de la

Guàrdia Civil o de SASEMAR als ports de Palma o
d’Eivissa.

2. En el port, i amb anterioritat al desembarcament, es
procedirà, en comunicació amb el Centre Ràdio Mèdic
(CRM), a un control mèdic primari als immigrants en
funció del seu estat i es realitzarà la valoració per part de
Sanitat Exterior o Salut Pública (en el Port d’Eivissa),
autoritzant en el seu cas la “lliure prèdica”. Control sanitari
primari: Sanitat Exterior o Salut Pública.

3. Per part de la Creu Roja es proveirà d’atenció primària
(mantes, aliments, etc.).

A terra:
1. Una vegada rebut l’avís de la possible arribada

d’immigrants en situació irregular s’activen els dispositius
de cerca en funció de les diferents demarcacions de la GC
o del CNP. Es dóna avís a Creu Roja.
• En cas de ser localitzats per la GC, aquests avisaran

immediatament al CNP. Posteriorment, els migrants són
examinats en control primari sanitari per la Creu Roja
i es presta una assistència d’arribada (mantes, aliments,
etc.). Després de les diligències corresponents, són
posats a disposició de la Policia Nacional.

• En el cas de desembarcament a l’illa de Formentera, al
no disposar-se de recursos per a procedir al control
sanitari primari, per part de la GC es realitzarà la
conducció al port d’Eivissa, i s’adopten les mesures de
seguretat i d’allunyament corresponents, de les persones
immigrants on seran posats a la disposició de la Policia
Nacional, i són atesos per personal de Creu Roja.

• En cas de ser localitzats pel CNP, són examinats en
control primari sanitari per la Creu Roja i es presta una
assistència d’arribada (mantes, aliments, etc.).

2. Realització de proves diagnòstiques
La Creu Roja activarà l’Ibsalut a l’efecte de realització de

les PCR per COVID-19 i/o altres proves que resultin adients,
i es mantenen controlats els migrats en el lloc habilitat. Una
vegada obtinguts els resultats de les proves diagnòstiques,
l’Ibsalut els comunicarà a la Policia Nacional i aquesta a la
Delegació del Govern. Posteriorment, la Delegació del Govern
farà extensiva la comunicació a la ...

3. Inici de tràmits administratius
Tant si han estat interceptats en la mar com en terra,

simultàniament a tot l’anterior, s’inicien el tràmits
administratius de devolució i s’avisa a l’Oficina d’Estrangeria
de la Delegació del Govern. La Brigada d’Estrangeria de la
Policia Nacional realitzarà les diligències administratives per
entrada irregular d’acord amb la Llei d’estrangeria i posterior
conducció a la Comissaria corresponent o a la Prefectura
Superior a Palma, on quedaran ingressats.

Fase 2. Tramitació

1. Comprovació d’immigrants menors d’edat
Referent a menors no acompanyats, cal tenir en compte la

disposició del Protocol Marc sobre actuacions en relació amb
els menors estrangers no acompanyats i en especial a les
instruccions emanades pel fiscal de Menors de Palma per la
qual es disposa la immediata posada a disposició de PN
d’aquests menors, en ser aquest Cos, el competencial en fer les

actuacions de comprovació de l’edat. Per part de la Policia
Nacional es duran a terme les actuacions de comprovació en
relació amb l’edat, podent efectuar proves a fi de detectar la
possible presència de menors no acompanyats. En cas de
confirmar-se la presència de menors aquests seran posats a la
disposició del corresponent consell insular.

2. Tramitació dels expedients de devolució
La Policia Nacional tramitarà els expedients de devolució

d’acord amb la Llei d’Estrangeria, romanent les persones
immigrants privades de llibertat fins a un màxim de 72 hores.

3. Redacció i signatura dels acords de devolució
Després de rebre les propostes del CNP, l’Oficina

d’Estrangeria de la Delegació del Govern, redactés els acords
de devolució, i els presentessin a la signatura de la delegada del
Govern.

Fase 3. Posterior a l’acord de devolució

Després d’obtenir la informació dels resultats de les proves
poden donar-se les següents situacions:

• Que tot el grup doni negatiu per COVID-19
Davant una eventual no disponibilitat del CIE se’ls posarà
en llibertat. La Policia Nacional ho comunicarà
immediatament al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i
Migracions per incorporar-los al sistema d’ajuda
humanitària i s’instarà la col·laboració a la Creu Roja o
altra ONG per una eventual prestació d’assistència. Així
mateix, l’ONG destinada pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat
Social i Migracions per a l’acollida humanitària d’aquestes
persones a la península se’n farà càrrec de la gestió dels
passatges i els proporcionarà un pícnic per al trajecte. Quan
es disposi de CIE se sol·licitarà l’ingrés al CIE assignat i en
cas de disponibilitat es demanarà la corresponent
autorització judicial pel seu internament, i es realitzarà el
trasllat per part del CNP.

• Que qualque immigrant del grup doni positiu per
COVID-19
Positius simptomàtics: atenció hospitalària per part de
l’Ibsalut.
Positius no asimptomàtics: seran atesos per part de
l’Ibsalut, al centre hospitalari que aquest designi i
atesos/allotjats per part dels consells insulars als
establiments habilitats per a atendre, entre d’altres, aquesta
finalitat.
Negatius: hauran de respectar una quarantena de 10 dies, en
el lloc que l’Administració designi, per ser “contacte estret”
amb els positius. Si es precisa la mesura de limitació de dret
de mobilitat o de confinament, l’Autoritat de Salut Pública
emetrà resolució en aquest sentit, sent comunicada a la
Policia Nacional. La labor de vigilància i control de la
mesura de confinament estarà a càrrec de la FFCCSE.

La Creu Roja, en funció de les seves capacitats i sempre
mitjançant encàrrec específic de l’autoritat designada (Govern
Autonòmic o Consells Insulars), es podrà encarregar del
proveïment d’alimentació, material de neteja i higiene personal
durant aquests confinaments, quan es duguin a terme en espais
on no es tenguin ja concertades aquestes prestacions.
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La Delegació del Govern, durant l’aïllament i un cop
finalitzat aquest, s’encarregarà de la desinfecció del lloc on
hagin estat aïllats els migrants.

Quan finalitzi el confinament o la limitació del dret de
mobilitat, la Conselleria de Salut realitzarà proves PCR als
immigrants i comunicarà el resultat a la Conselleria d’Afers
Socials amb còpia Policia Nacional, Guàrdia Civil, Delegació
del Govern i Creu Roja.

La Policia Nacional expedirà un document de viatge a les
persones que es vulguin desplaçar a la península.

Palma, 2 de setembre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
W)

A les Preguntes RGE núm. 6251 i 6254/21, de la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a actuacions de la
Conselleria de Salut en relació amb l'arribada de 31
immigrants a les costes de Cabrera els passats 3 i 4 de juliol
i a infeccions de COVID entre aquests immigrants.

A requeriment del Cos i Forces de Seguretat es varen fer
proves PCR a tots els que arribaren. 

Les 4 persones que varen donar positiu i els seus contactes
estrets es van traslladar als espais adaptats pel Govern.

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

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 6252/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions de la Conselleria d'Afers
Socials en relació amb l'arribada de 31 immigrants a les
costes de Cabrera els passats 3 i 4 de juliol.

No vàrem rebre cap petició per part de la Delegació del
Govern a la Conselleria d’Afers Socials i Esports per a cercar
el lloc per a les persones arribades, segons l’acordat amb la
Delegació.

Palma, 10 d’agost de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 6253/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llocs d'estada per als 31 immigrants
arribats a les costes de Cabrera els passats 3 i 4 de juliol.

Des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports no vàrem
proporcionar cap lloc perquè en cap moment vàrem rebre la
sol·licitud, tal com s’estableix al protocol.

Palma, 19 d’agost de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 6255/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tracte digne als immigrants arribats a
Cabrera el passat dia 3 de juliol.

Des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports pensam que
hi ha llocs més adequats i que no és l’espai que s’hauria
d’haver utilitzat.

Palma, 10 d’agost de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 6270/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a impacte dels botellots i macrobrots a la
temporada turística (1).

Segons les dades de Frontur:

• El juliol Balears va rebre 1,86M de turistes, tant nacionals
com internacionals.

• El que representa recuperar 2 de cada 3 turistes que
arribaven al juliol de 2019.

• En arribades internacionals, hem recuperat al juliol el 57%
de les arribades del mateix mes de 2019.

• 1,32M de turistes estrangers, el doble que el mes de juny.
• Al juliol Balears ha absorbit el 30% de visites

internacionals registrades en el conjunt del país.
• Pel que respecta al mercat nacional, Balears ha millorat les

seves dades de 2019, duplicant també les arribades de
turistes espanyols del mes de juny.

• En l’acumulat anual som la CA que més turisme recupera,
tant en nombre de turistes com en despesa turística el
primers set mesos de l’any.

• 1 de cada 3 euros que un turista estranger gasta a Espanya
ho fa a Balears.

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

A la Pregunta RGE núm. 6271/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a impacte dels botellots i macrobrots a la
temporada turística (2).

Una de les mesures adoptades per aquest Govern per fer
front als incompliments de les mesures COVID-19 fou la
modificació del decret llei 7/2021 per tal de reforçar el control
i endurir les sancions a una minoria que es mostra incapaç
d’actuar preservant el benestar comú. Mesures que també
endurien les sancions contra les festes il·legals. Des d’aquest
Govern sempre s’ha vetllat per prioritzar la salvaguarda de les
persones més vulnerables i garantir el màxim possible la salut
de les persones d’aquesta comunitat autònoma. 

Paral·lelament es va aprovar el DL 6/2021 per tal d’establir
un marc normatiu per donar suport i reforçar les policies locals,
perquè es puguin atendre amb majors garanties les tasques
encomanades pel que fa al control del compliment de les
normes per part de la població.

Aquesta modificació permet la creació borsa extraordinària
d’ocupació temporal específica descentralitzada per illes, amb
la finalitat de donar cobertura a les necessitats temporals
derivades de situacions amb reserva o vacants incloses en
l’oferta pública d’ocupació. Aquesta mesura permetrà pal·liar
les mancances ocasionades pel manteniment de les restriccions
relatives a les taxes de reposició d’efectius d’aquests darrers
anys que resulten de les successives lleis de pressuposts
generals de l’Estat que ha permès convocar els processos
selectius corresponents a tots els llocs de treball necessaris per
tal de satisfer les necessitats més urgents en la dotació dels
serveis públics essencials.

També dins aquesta modificació del DL 6/2021
s’estableixen mesures extraordinàries per a la selecció de
personal funcionari interí (el que s’anomena agents Covid) per
prestar serveis en els ajuntaments de les Illes Balears en l’àrea
de seguretat a la ciutadania, que permetran atendre necessitats
urgents ocasionades per la crisi sanitària, social i econòmica
provocada per la COVID-19, una mesura extraordinària que
facilitarà la selecció de personal per atendre serveis estratègics,
com també garantir els serveis públics. Aquests agents Covid
són personal funcionari interí, i tendran consideració d’agents
de l’autoritat sense integrar-se en els respectius cossos de
policies locals i estaran subordinats a ells, o en el seu defecte
al batle.

Pel que fa referència a les partides econòmiques s’ha obert
una convocatòria extraordinària del Fons de Seguretat Pública,
dotada d’1,3 milions d’euros, amb la qual tenim per objectiu
reforçar, complementar i enfortir a les policies locals de les
Illes Balears, permetent-les cobrir una part de les despeses dels
agents COVID i la contractació de seguretat privada per part
dels ajuntaments.

Aquest Fons Extraordinari es distribuirà d’acord amb els
percentatges següents:
• 20% proporcionalment a la població dels municipis

sol·licitants (d’acord amb padró 2020).
• 30% proporcionalment al nombre de places turístiques dels

municipis sol·licitants.

• 15% proporcionalment al nombre de nuclis de població dels
municipis sol·licitants.

• 35% restant a parts iguals entre els municipis sol·licitants
(equival uns 6.700€ per cada ajuntament).

Palma, 9 de setembre de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 6272/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a plans d'actuació conjunta per assegurar el
compliment de les mesures de la Llei 1/2020.

Com bé és sabut, poques setmanes després de l’aprovació
de la Llei 1/2020 va esclatar la pandèmia global de la COVID.
La pandèmia va obligar al Govern a desplegar una sèrie de
restriccions que, en tot cas, van sobrepassar de llarg aquelles
restriccions tipificades a la Llei 1/2020, per la qual cosa el
desplegament concret de la llei s’ha vist ajornat degut que les
restriccions vigents ja prohibeixen i solapen les especificades
per la coneguda llei d’excessos. El dia 3 de juny es va convocar
i celebrar la primera Comissió per al foment del Civisme a
Zones Turístiques, que és l’òrgan encarregat del seguiment i la
coordinació de les mesures establertes en el decret-llei 1/2020.
Actualment no s’ha elaborat encara cap Pla d’Actuació
Conjunta. Recordem que el decret d’excessos és una norma
molt innovadora, sense precedents en el seu àmbit, per la qual
cosa estem estudiant la millor fórmula per aplicar-la.

Conjuntament, amb els agents implicats, estem treballant
per donar forma a l’aplicació de la llei, coordinant tots els
cossos d’inspecció de la CAIB perquè vetllin pel compliment
d’aquesta nova norma i, de la mateixa manera, proveint de
formació a les policies locals de les Illes Balears del contingut
de la llei d’excessos i la seva aplicació.

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

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 6274/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Comissió per al foment del civisme a zones
turístiques.

Sí, la Comissió per al Foment del Civisme en Zones
Turístiques es va crear dia 3 de juny de 2021.

Els seus membres són els següents:
• Un representant de cada una de les conselleries

competents en matèria de turisme, salut, consum i
comerç.

• Un representant de cada un dels ajuntaments compresos
en l’àmbit territorial d’aquest Decret llei (Palma,
Llucmajor, Calvià i Sant Antoni de Portmany).

• Un representant de la Delegació del Govern.
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Palma, 15 de setembre de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 6276/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reunions de la Comissió per al foment del civisme
a zones turístiques.

Sí, la primera sessió de la Comissió per al Foment del
Civisme en Zones Turístiques fou el 3 de juny de 2021 i hi va
haver convidat el representant de la Delegació del Govern.

Els assistents varen ser els següents:
• Un representant de cada una de les conselleries

competents en matèria de turisme, salut, consum i
comerç.

• Un representant de cada un dels ajuntaments compresos
en l’àmbit territorial d’aquest Decret llei (Palma,
Llucmajor, Calvià i Sant Antoni de Portmany).

• Un representant de la Delegació del Govern.

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

Ordre de Publicació
AF)

A les Preguntes RGE núm. 6277 i 6279/21, de la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a subcomissió per al
foment del civisme a zones turístiques com a òrgan
col·legiat per al seguiment i la coordinació de les mesures
establertes a la Llei de turisme d'excessos 1/2020.

A causa de l’esclat de la pandèmia poc temps després
d’aprovar la llei 1/2020. Per aquest motiu la resta de l’any
2020, que és el primer en què aquesta llei està en vigor, es van
establir una sèrie de restriccions força més dures i generals que
les que feia aplicació la llei 1/2020. Per aquest motiu, a dia
d’avui, la subcomissió no s’ha reunit i per tant no hi ha còpia
de cap acta i, per tant, tampoc no es pot donar cap data al
respecte.

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

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 6280/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a aplicació de la disposició final segona de la Llei
1/2020.

No. Les zones ja venien delimitades dins la Llei 1/2020. El
Govern només pot aplicar la DF2 en cas que hi hagi raons
suficientment motivades, amb previ informe de la Policia
Local, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la Conselleria de

Salut i Consum o la Delegació del Govern que així ho
aconsellin.

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

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 6281/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a restriccions als establiments reglats de les zones
afectades per la Llei 1/2020 de turisme d'excessos.

Durant el temps que portem de pandèmia, que hi ha hagut
restriccions més dures que les establertes en la Llei 1/2020, per
la qual cosa no era d’aplicació aprofundir en aquestes
restriccions més específiques. 

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

Ordre de Publicació
AI)

A les Preguntes RGE núm. 6308 i 6439/21, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a residències de persones majors,
evolució de la COVID-19: 7 professionals actius (ahir
constava 1 professional) i a residències de persones majors,
evolució de la COVID-19: 12 professionals actius.

Hi ha professionals que no han estat vacunats i n’hi ha amb
pauta incompleta. El que es fa des del Govern, és intentar
convèncer-los i fer-los entendre la importància d’aquesta pel fet
de treballar amb persones més vulnerables. Hi ha usuaris en
quarantena per contacte estret amb professionals contagiats. 

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

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 6315/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a estat de vacunació en relació a les
PREE amb RGE 5292 a 5306/21.

La població diana de cada grup de vacunació definits en les
diferents actualitzacions de l’Estratègia de Vacunació del
Ministeri i de les quals se sol·licita informació, és la que s’ha
anat reportant de manera periòdica en les diferents infografies
d’estat de vacunació i a través de la pàgina web del Servei de
Salut i que s’adjunta en l’annex 1 de la pregunta.

La població diana de cada grup de vacunació definits en les
diferents actualitzacions de l’Estratègia de Vacunació del
Ministeri i de les quals se sol·licita informació, s’ha anat
actualitzant diàriament degut a les altes i baixes que es van
produint en el registre de Targeta Sanitària del Servei de Salut.
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Cada dia hi ha modificacions al respecte degut als
moviments de població entre comunitats autònomes o a altres
països, que es traslladen tant en altes com en baixes del
registres i degut a les defuncions. A més, al tractar-se d’una
campanya de vacunació de tota la comunitat autònoma, també
s’han hagut de gestionar les altes en dit registre de ciutadans
residents a les Illes Balears amb asseguraments privats o de
mútues, com ha estat el cas dels professionals essencials o
d’educació. A més, a mesura que s’ha anat avançant en la
vacunació d’aquests grups, s’han detectat errades en el registre
i aquestes s’han corregit (dades administratives, estats,
identificació correcta en grups de vacunació a partir de llistats,
...).

Cal afegir que per tenir ben identificats els primers grups de
vacunació i degut que els registres existents en el Servei de
Salut no aportaven aquesta informació, s’ha hagut de treballar
amb llistats específics i a partir d’aquests s’ha definit cada
població diana de cap grup de vacunació. Degut al gran volum
de dades a gestionar, a mesura que s’ha anat etiquetant cada
ciutadà, s’ha anat modificant aquesta població diana.

Ja que en aquest moment, tots els grups de vacunació ja
estan molt avançats i que la vacunació ja està oberta a tota la
població major de 16 anys i que ja s’està parlant d’una
vacunació poblacional, les dades que es manegen en aquest
moment i els càlculs de cobertures, ja són a partir de les dades
del padró 2020. Així, aquestes cobertures i qualsevol
informació relacionada en la campanya de vacunació
poblacional per COVID-19, es pot consultar en el visor de
dades covid i a Dades Obertes del GOIB.

Les publicacions de l’estat de vacunació s’han anat fent de
manera periòdica des de l’inici de la campanya de vacunació
per COVID-19, tant a través de les xarxes socials i a la pàgina
web del Servei de Salut.

Les publicacions de l’estat de vacunació i les que s’han anat
fent setmanalment a través de la pàgina web del Servei de
Salut, s’han deixat de fer degut que ha hem entrat dins una fase
de vacunació poblacional i que des del 25/5/2021 les dades
d’incidències, PDIA, positivitats i vacunació poblacional, estan
disponibles diàriament a través del visor COVID i a Dades
Obertes del GOIB.

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

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 6332/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a tancament de llits hospitalaris als
Hospitals Universitari Son Espases i Son Llàtzer.

El nombre de llits hospitalaris és un concepte dinàmic
directament relacionat amb les necessitats assistencials. En la
mesura que es produeix increment d’activitat i d’ingressos es
van habilitant aquests llits per a donar resposta a la necessitat
de la població. Quedaran cobertes activant les mesures ja
desplegades anteriorment.

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

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 6333/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a professionals del Servei Públic de
Salut de les Illes Balears.

Com a principals mesures cal destacar l’increment de
professionals destinats al control i seguiment de la pandèmia.

S’han incorporat al servei de salut 3.639 respecte de l’inici
de la pandèmia de COVID-19. El gener de 2020 hi havia
16.854 treballadors actius, i a hores d’ara en disposa de 20.493,
la qual cosa representa un increment del 21,6%, amb especial
incidència en les categories A1, A2 sanitàries. A més de
l’increment en el nombre de professionals s’ha realitzat una
ferma aposta pel sistema sanitari públic fidelitzant als
professionals a través dels diferents processos selectius
convocats. Així mateix s’ha posat en marxa un procés
d’estabilització que permetrà incrementar la plantilla orgànica
en més de 1000 efectius.

Des de la Conselleria de Salut s’ha fet una aposta ferma per
la millora constant en el servei que es presta als ciutadans
d’aquesta comunitat, prova d’això és l’increment en els
pressupostos anuals dirigits a Salut. A més de les millores
acordades amb els professionals sanitaris en la qüestió diària
estem immersos en la gestió i resolució de processos selectius
que permetran l’estabilització de les plantilles.

En relació amb la reducció de la llista d’espera, a part de
l’activitat programada s’ha hagut de suspendre i/o ajornar per
la irrupció de la pandèmia, a mesura que el nivell d’incidència
baixa es posa en marxa paral·lelament plans d’actuació
específics tendents a la seva reducció.

Palma, 2 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 6334/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de consultes externes
als hospitals de les Illes Balears.

Relativa a mesures internes: Priorització per pacients
oncològics i urgents.
Peonades i activitat extraordinària. Contractes de gestió lligats
a la productivitat. Coordinació entre hospitals: Desplaçament
de professionals entre hospitals per a disminuir llista d’espera
de consultes externes.

Relativa a mesures externes: Derivació de consultes i
exploracions complementàries als hospitals de concert singular
(HSJD i HCR). Acords amb clíniques privades per a derivació
de consultes i exploracions complementàries. Desplaçament de
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professionals d’hospitals de concert singular a hospitals de la
xarxa pública que ho precisen per a disminuir llistes d’espera
de consultes.

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

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 6335/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de consultes externes
als hospitals del Servei Públic de Salut de les Illes Balears.

A nivell intern: Priorització per pacients oncològics i urgents;
peonades i activitat extraordinària; contractes de gestió lligats
a la productivitat; coordinació entre hospitals: desplaçament de
professionals entre hospitals per a disminuir llista d’espera de
consultes externes.

A nivell extern: Derivació de consultes i exploracions
complementàries als hospitals de concert singular (HSJD i
HCR); Acords amb clíniques privades per derivació de
consultes i exploracions complementàries i desplaçament de
professionals d’hospitals de concert singular a hospitals de la
xarxa pública que ho precisen per a disminuir llistes d’espera
de consultes.

Palma, 22 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 6337/21, del diputat Marc
Pérez Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vaixells que atracaren al port de
Ciutadella des del dia 18 al 26 de juny.

Resum de vaixells i horaris del 18/06/21 al 26/06/21 
Port de Ciutadella

Abel Matutes

Dia Origen Hora
entrada

Destinació Hora
sortida

18 Alcúdia
Barcelona

07.00
07.00

Alcúdia
Barcelona

10.04
10.04

19 Alcúdia
Barcelona

06.54
06.54

Alcúdia
Barcelona

10.00
10.00

20 Barcelona 07.02 Barcelona 13.56

21 Alcúdia
Barcelona

06.48
06.48

Alcúdia
Barcelona

10.02
10.02

22 Alcúdia
Barcelona

06.53
06.53

Alcúdia
Barcelona

10.01
10.01

23 Alcúdia
Barcelona

06.49
06.49

Alcúdia
Barcelona

10.03
10.01

24 Alcúdia
Barcelona

07.05
07.05

Alcúdia
Barcelona

10.02
10.02

25 Alcúdia
Barcelona

06.47
06.47

Alcúdia
Barcelona

10.04
10.04

26 Alcúdia
Barcelona

06.54
06.54

Alcúdia
Barcelona

10.11
10.11

Jaume III

Dia Origen Hora
entrada

Destinació Hora
sortida

18 Alcúdia 21.14
11.01
19.11

Alcúdia 97.41
15.43
19.52

19 Alcúdia 23.03
11.06

Alcúdia 07.45
17.46

20 Alcúdia 21.15
12.09
19.01

Alcúdia 07.44
15.44
19.50

21 Alcúdia 23.06
11.08
19.02

Alcúdia 07.46
15.43
19.45

22 Alcúdia 23.00
18.11

Alcúdia 07.57
18.47

23 Alcúdia 22.02
11.07
18.06

Alcúdia 07.48
14.55
18.45

24 Alcúdia 22.05
18.05

Alcúdia 07.52
18.49

25 Alcúdia 22.01
19.08

Alcúdia 14.46
18.52

26 Alcúdia 22.01
11.04
18.03

Alcúdia 07.50
14.45
18.48

Cecilia Payne

Dia Origen Hora
entrada

Destinació Hora
sortida

18 Alcúdia
Barcelona

09.06
20.09

Barcelona
Alcúdia

10.16
21.57

19 Alcúdia
Barcelona

09.04
20.09

Barcelona
Alcúdia

10.15
21.05

20 Alcúdia
Barcelona

08.59
20.35

Barcelona
Alcúdia

10.14
21.31

21 Alcúdia
Barcelona

09.03
20.02

Barcelona
Alcúdia

10.23
21.04

22 Alcúdia
Barcelona

09.06
20.06

Barcelona
Alcúdia

10.10
20.54

23 Alcúdia
Barcelona

09.01
20.20

Barcelona
Alcúdia

10.10
21.02

24 Alcúdia
Barcelona

09.08
19.58

Barcelona
Alcúdia

10.12
21.00

25 Alcúdia
Barcelona

09.06
19.54

Barcelona
Alcúdia

10.15
21.27

26 Alcúdia
Barcelona

09.05
20.27

Barcelona
Alcúdia

10.25
21.08
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Tarifa Jet

Dia Origen Hora
entrada

Destinació Hora
sortida

18 Alcúdia 10.30
20.27

Alcúdia 11.57
21.07

19 Alcúdia 10.31
20.33

Alcúdia 12.00
21.00

20 Alcúdia 10.30
15.24
20.40

Alcúdia 11.55
16.58
21.09

21 Alcúdia 10.20
15.30
20.32

Alcúdia 11.56
17.00
21.00

22 Alcúdia 10.50
15.23
20.29

Alcúdia 11.59
16.53
20.58

23 Alcúdia 10.34
16.00
20.37

Alcúdia 11.55
16.45
21.08

24 Alcúdia 10.40
15.42
20.45

Alcúdia 11.48
16.45
21.09

25 Alcúdia 10.32
15.59
21.19

Alcúdia 11.48
16.48
21.45

26 Alcúdia 10.41
15.47
20.51

Alcúdia 11.54
16.48
21.17

Mega Express Four

Dia Origen Hora
entrada

Destinació Hora
sortida

20 Toulon
Alcúdia

05.50
17.47

Alcúdia
Toulon

06.41
18.25

Palma, 21 de setembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 6340/21, del diputat Antoni
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
publicitat dels projectes prevists per ser finançats amb fons
europeus Next Generation EU.

Quant al Pla de les Illes Balears, aquest s’està consensuant
amb els òrgans de governança.

Una vegada aprovat el Pla pel Consell de Govern, s’aniran
presentant els diferents projectes emblemàtics/estratègics que
l’integren, amb informació de més detall i amb la participació
dels agents implicats. I aquest Pla serà publicat a la web OIE.

El que han fet algunes comunitats autònomes no va més
enllà d’una posada en escena de les seves intencions. Fins que
l’Estat no acabi de definir quins seran els criteris concrets de
selecció, no es pot tancar cap elaboració de projecte perquè
correria el risc de quedar fora.

Palma, 22 de juliol de 2021
El conseller de Fons Europeu, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 6374/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a campanya d'inspecció sobre el control del
descompte de resident aplicat per les companyies aèries.

Des del Servei d’Inspecció de la Direcció General de
Consum de les Illes Balears, s’ha realitzat una Campanya
d’Inspecció sobre el descompte de resident aplicat per les
companyies aèries amb la finalitat de comprovar el compliment
de la nova redacció de la disposició addicional desena tercera,
subvencions al transport marítim i aeri per a residents a
Canàries, Balears, Ceuta i Melilla, de la Llei 11/2020, de 30 de
desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2021,
que estableix en el punt núm. 4 “amb independència del mitjà
utilitzat per a la comercialització dels bitllets en els trajectes
bonificats, no se sol·licitarà al passatger informació sobre la
seva condició de resident fins a la fase final del procés de
compra, just abans que, en el cas de residència en els territoris
peninsulars, s’hagi de procedir a verificar el compliment
d’aquest requisit per realitzar el pagament i emetre el bitllet.

Les actes aixecades a diferents pàgines web, en què es
constata el procediment mitjançant el qual s’aplica la subvenció
per persones residents a les Illes Balears són:

Acta d’inspecció JR0032901/2021, de 29 de març de 2021,
aixecada a la pàgina web www.iberiaexpress.com, amb raó
social Iberia Express, SAU.

Acta d’inspecció JR0032902/2021, de 29 de març de 2021,
aixecada a la pàgina web www.iberia.com/es/, amb raó social
Iberia Línies Aèries d’Espanya.

Acta d’inspecció de 29 de març de 2021, aixecada a la
pàgina web www.vueling.com/es, amb raó social Vueling
Airlaines, SA.

Acta d’inspecció JR0032904/2021, de 29 de març de 2021,
aixecada a la pàgina web www.ryanair.com/es, amb raó social
Ryanair Limited.

Acta d’inspecció de 29 de març de 2021, aixecada a la
pàgina web www.aireuropa.com/es, amb raó social Air Europa
Líneas Aéreas, SAU.

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

A la Pregunta RGE núm. 6387/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a estat en què es troba l'execució i la
despesa de la partida pressupostària de la secció 12, centre
de cost 12201, programa 751C i subconcepte 74101.

Segons les dades que hi ha al SAP, a dia d’avui la situació
és aquesta:

Partida 12201 G/751 C01/74101/00

Crèdit inicial 1.456.000,00
Crèdit definitiu 1.456.000,00
Fase R 1.456.000,00
Fase A 1.456.000,00
Fase D 1.456.000,00
Fase OP                728.000,00
Pagament realitzat    148.000,00
Pendent pagament                580.000,00
Crèdit disponible               0,00
Crèdit vinculat               0,00

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

Ordre de Publicació
AS)

A les Preguntes RGE núm. 6418 a 6423/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a campanya contra el
consum de carn.

1. La consellera creu que qualsevol campanya en matèria de
consum destinada a la població que es faci des del qualsevol
departament de l’Administració Pública ha de basar-se en el
rigor científic i en dades contextualitzades i contrastades a
partir de fons fiables d’informació, com l’Organització Mundial
de la Salut.

2. La consellera dona suport, com recomana des de fa temps
l’Organització Mundial de la Salut, al consum raonable i
sostenible de carn, tant des del punt de vista sanitari a nivell
individual com mediambiental a nivell col·lectiu, tot i que li
preocupa més que avui dia hi hagi encara problemes com la
malnutrició infantil.

3. La consellera coincideixen en el fet que el sector càrnic
sempre ha rebut crítiques i defensa la seva feina, però no entén
la pregunta de part del Partit Popular, que va donar suport des
d’Europa a la decisió d’eliminar les quotes làcties a Espanya al
2015. Un fet que va propiciar el tancament de milers
d’explotacions ramaderes a tot el país, amb la reducció dràstica
de mida del sector ramader, especialment de petites i mitjanes
empreses, que això va suposar tant a Espanya com a les Illes
Balears.

4. La consellera dona suport a les recomanacions que fan tant
la OMS com la resta d’organismes internacionals en matèria de
salut i consum, que van en el sentit de reduir el consum de carn
en general. Recomanació que es fa també, fins i tot, des de les

conselleries de Salut de totes les comunitats autònomes on
governa el PP.

5. Totes es campanyes que s’han dut a terme des d’aquesta
conselleria han estat per ajudar al sector ramader de les
Balears, que constitueix tot un exemple de sostenibilitat i
garantia de qualitat en la seva producció, i així continuarà
essent. A les Illes Balears encara hi ha molt de marge per
produir i consumir més carn local.

6. La conselleria considera que la producció de carn a les
finques ramaderes de les Balears, molt per sota de la mitjana
espanyola europea, pot i ha d’augmentar degut que té molt de
camí per recórrer dins els paràmetres de sostenibilitat. A més,
es vol recordar la gran quantitat de finques de cria extensiva,
amb Menorca com a gran exemple: el territori on hi ha més
hectàrees per vaca de tota Espanya.

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

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 6426/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a rebuig de la vacuna Janssen a
Menorca, aproximadament 2.000 vacunes a geleres.

La conselleria pot garantir l’administració de les vacunes
disponibles, i continuar amb la campanya que es desenvolupa.
En cas de vacunes sobrants es regeix el protocol a aquest
efecte.

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

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 6440/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a llista d'espera quirúrgica Ibsalut.

El pla de reducció de llista d’espera ens ha variat en els
últims mesos. S’ha realitzat un important esforç dels
professionals després de la quarta onada, en què s’ha treballat
intensament en el pla d’activació quirúrgica, s’ha augmentat
l’activitat ordinària i també es va realitzar activitat
extraordinària en tots els hospitals.

A més, s’han intensificat derivacions als hospitals de la
xarxa hospitalària pública (Sant Joan de Déu i Creu Roja).

Tanmateix, això pot variar en els pròxims mesos, sobretot
si tenim en compte que estem immersos en una nova onada que
ha obligat a reprogramar activitat quirúrgica, això sí, sempre es
prioritza l’atenció urgent i oncològica.

L’atenció urgent i oncològica és una prioritat i sempre està
garantida.
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Palma, 31 d’agost de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 6441/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a obertura de llits hospitalaris als
hospitals universitaris Son Espases i Son Llàtzer.

A l’Hospital Son Llàtzer, des de dia 1 de juliol, fins el 16 de
juliol hi havia 11 llits i a l’hospital de Son Espases 72.

S’obriran els llits necessaris segons la pressió assistencial
i atès el pla de contingència.

El motiu per obrir llits és l’increment dels ingressos, a la
vegada que es reforça la plantilla del personal sanitari d’aquests
hospitals.

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

Ordre de Publicació
AW)

A les Preguntes RGE núm. 6442 i 6443/21, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a vacuna contra la COVID-19 fins a
dia 12/7/2021 inclòs, informació referent a la casella
corresponent a "desconeguda" i informació corresponent
a illa/"desconeguda", persones que rebutgen: total 4.

La gestió diària de la pandèmia per COVID-19 i en
conseqüència, el maneig pràcticament en temps real, del gran
volum de dades, tant de proves diagnòstiques de detecció de
COVID-19 com de vacunes (entre altres) fa que a vegades als
registres hi pugui haver qualque errada o dades inexactes.

S’ha primat fer una bona gestió de la pandèmia, s’ha
prioritzat primer als ciutadans i vacunar, i amb les dades que es
tenen en el moment, enlloc d’esperar a tenir unes dades de gran
qualitat i que poden produir que les decisions es prenguin
massa tard, amb les greus conseqüències que ja hem vist que
duu aquest virus.

El fet que hi hagi tants de professionals implicats en tenir
cura dels afectats i de vacunar, fa que els registres sanitaris,
sobretot de les dades administratives no puguin estar depurades
al dia. Així d’aquests “desconegut” realment vendrien a ser
ciutadans que en el moment de treure les dades, o tenen un
municipi (i per tant, l’illa) no identificat. Aquestes errades o
dades inexactes es van depurant i a mesura que es van
detectant, però tot i així s’ha optat per ser transparent i no
ocultar aquesta informació imprecisa, per tal que no es perdi la
informació.

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

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 6450/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a telèfon d'atenció Infocovid.

A causa d’aquesta situació s’ha ampliat tant la capacitat
tècnica, perquè puguin entrar més cridades com la humana. 

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

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 6466/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a activitat quirúrgica a l'Hospital
Mateu Orfila.

Estan suspesos el 50% dels quiròfans. S’han suspès les
cirurgies no oncològiques i les cirurgies programades no
preferents.

Es necessita disposar de recursos per poder assumir la nova
onada de COVID-19. Necessitem llits i personal d’infermeria
i davant la dificultat per trobar professionals aquest personal es
reubica segons la necessitat.

L’objectiu és reprendre el més aviat possible tota l’activitat
quirúrgica, que s’avalua setmanalment per aconseguir-ho.

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

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 6477/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les
Illes Balears, relativa a centre d'atenció a immigrants (I).

A data d’avui no consta a aquesta Direcció General cap
petició d’informe en relació amb la construcció del centre a què
feu referència a la vostra sol·licitud a aquesta zona per la qual
cosa no s’ha emès cap informe.

Palma, 9 de setembre de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 6478/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a centre d'atenció a immigrants (II).

A data d’avui no consta a aquesta Direcció General cap
petició d’informe en relació amb la construcció del centre a què
feu referència a la vostra sol·licitud a aquesta zona.
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Palma, 9 de setembre de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 6479/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a centre d'atenció a immigrants (III).

Les eventuals avaluacions ambientals de plans i projectes en
les que l’òrgan substantiu sigui l’Administració de l’Estat
correspon a l’òrgan ambiental estatal. En tot cas, correspon a
l’òrgan substantiu, que comptarà amb la informació escaient,
valorar si un projecte està sotmès a avaluació ambiental. La
Conselleria de Medi Ambient i Territori, per pronunciar-s’hi,
a títol de consulta, hauria de disposar de les dades bàsiques del
projecte.

Palma, 31 d’agost de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
BC)

A les Preguntes RGE núm. 6491 i 6495/21, del diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a discriminació lingüística a
l'Ibsalut (I i II).

Quan es produeixen situacions on es posa de manifest
actuacions que puguin denotar comportaments discriminatoris,
la gerència territorial corresponent en funció del grau
d’incompliment, i un cop comprovat els fets, aplica el règim
disciplinari prèvia l’obertura de la informació reservada
corresponent.

No disposem d’informació suficient per poder determinar
les conseqüències d’una actuació no comprovada ja que
únicament disposem d’una declaració genèrica apareguda en un
mitjà de comunicació.

En qualsevol cas, les reclamacions que es reben en atenció
a l’usuari són tractades i si com aconseguir-les es detecten
comportaments susceptibles de l’obertura d’un expedient
disciplinari el mateix s’efectua prèvia l’obertura d’una
informació reservada per comprovar la veracitat dels fets i
l’abast dels incompliments.

Palma, 1 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 6492/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a instal·lacions per a l'atenció
temporal d'immigrants a la zona de S'Aranjassa (Palma),
1.

Avui dia el Govern no té cap projecte per a l’atenció
temporal d’immigrants a la zona de s’Aranjassa.

Palma, 29 de juliol de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 6493/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a instal·lacions i ubicació del centre
d'atenció temporal d'immigrants a la zona de S'Aranjassa
(Palma).

Cap. No ha participat en cap moment en la presa de
decisions. No en té cap de prevista. Hi ha llocs molt més
adients. No hi ha cap projecte per part del Govern d’instal·lar
l’atenció temporal d’immigrants a s’Aranjassa.

Palma, 29 de juliol de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 6494/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a instal·lacions per a l'atenció
temporal d'immigrants a la zona de S'Aranjassa (Palma),
2.

Avui dia el Govern no té cap projecte per a l’atenció
temporal d’immigrants a la zona de s’Aranjassa.

Palma, 29 de juliol de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 6509/21, del diputat Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a informe de recursos hídrics.

A data d’avui no consta a la Direcció General de Recursos
Hídrics cap petició d’informe en relació a la construcció del
centre a que feu referència a la vostra sol·licitud en aquesta
zona per la qual cosa no s’ha emès cap informe.

Palma, 31 d’agost de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual
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Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 6511/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a centre d'immigrants a Palma (1).

El GOIB no ha participat en la planificació ni construcció
d’un centre d’immigrants als costat de l’EDAR I a Palma, ja
que no es troba entre les seves competències.

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

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 6512/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a centre d'immigrants a Palma (2).

Des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports consideram
que hi ha lloc més adients.

Palma, 29 de juliol de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 6513/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a centre d'immigrants a Palma (3).

No consta a la Conselleria de Medi Ambient i Territori cap
expedient amb l’objecte de construcció d’un centre
d’immigrants a Palma.

Palma, 31 d’agost de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 6514/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a centre d'immigrants a Palma (4).

Tal com deixa clar l’article 15 de la LUIB, les competències
urbanístiques corresponen a les illes i als municipis.

L’article 146.1.b de la LUIB especifica que estan subjectes
a llicència els moviments de terra i les explanacions. L’article
149 de la LUIB estableix que els actes que siguin promoguts
per les administracions públiques estan subjectes a llicència,
amb les excepcions previstes per la legislació sectorial o per
altres normes amb rang de llei.

Palma, 31 d’agost de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 6515/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a centre d'immigrants a Palma (5).

A dia d’avui, no consta a la Conselleria de Medi Ambient
i Territori el projecte al qual es fa referència.

Palma, 31 d’agost de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears en

relació amb els serveis mínims establerts per al personal de
la cambra atesa la jornada de vaga de dia 28 d’octubre de
2021.

Antecedents

1. El dia 14 de octubre de 2021 els sindicats, Comissions de
Base (CO.BAS), Confederació Intersindical i Solidaritat
Obrera  han presentat davant el Ministeri de Treball i Economia
Social una comunicació de vaga per a tot el personal fix i
temporal de les  administracions i empreses públiques pel dia
28 d'octubre de 2021, de conformitat amb el que preveu l'article
4 del Reial decret llei 19/1977, de 4 de març, sobre relacions de
treball.

2. Aquesta vaga, convocada per al dia 28 d'octubre de 2021,
de les 0.00 hores a les 24 hores, afectarà tot el personal fix i
temporal de:

a. L'Administració General de l'Estat, els seus organismes
autònoms i les agències estatals i les universitats de la seva
competència.
b. Les administracions de les comunitats autònomes, els
seus organismes autònoms i les universitats de la seva
competència.
c. Les corporacions locals i els organismes que en depenen.
d. Les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat
Social.
e. Els òrgans constitucionals de l'Estat, sens perjudici de
l'establert en l'article 72.1 de la Constitució.
f. Les societats mercantils públiques.
g. Les entitats públiques empresarials i la resta d'organismes
públics i ens del sector públic estatal, autonòmic i local.

Consideracions jurídiques

1. L'article 28.2 de la Constitució Espanyola estableix com a
dret fonamental el dret a la vaga dels treballadors per a la
defensa dels seus interessos, si bé matisa que la llei que reguli
l'exercici d'aquest dret ha d'establir les garanties que calguin
per tal d'assegurar el manteniment dels serveis essencials de la
comunitat.
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Els termes de l'exercici del dret de vaga venen regulats pel
Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de
treball, i l'article 10.2 d'aquesta norma disposa que «quan la
vaga es declari en empreses encarregades de la prestació de
qualsevol gènere de serveis públics o de reconeguda i
inajornable necessitat i hi concorrin circumstàncies d'especial
gravetat, l'autoritat governativa podrà acordar les mesures
necessàries per assegurar el funcionament dels serveis».

2. El Tribunal Constitucional, alhora que reconeix el dret a la
vaga com un dret constitucional, tracta de delimitar el sentit del
terme serveis essencials (STC 11/1981, 26/1981, 33/1981,
51/1986, 27/1989, entre d'altres) i disposa que, en la mesura
que tota la comunitat és la destinatària i la creditora d'aquests
serveis i els serveis són, al mateix temps, essencials per a
aquesta, la vaga no pot imposar el sacrifici dels destinataris dels
serveis essencials. El dret de la comunitat a aquestes
prestacions vitals és superior respecte del dret a la vaga.

D'altra banda, la doctrina del Tribunal Constitucional en
relació amb l'establiment dels serveis mínims es recull en la
Sentència 8/1992, de 16 de gener, la qual afirma que la decisió
ha de ser motivada, i la motivació s'ha d'exterioritzar de manera
que els destinataris coneguin les raons per les quals el seu dret
és restringit, en la forma i amb l'abast en què ho sigui, i els
interessos que es tracta de protegir amb això, exigint, en
definitiva, la motivació dels actes de restricció dels drets i la
proporcionalitat de les mesures adoptades. A més, el mateix
Tribunal Constitucional determina que uns dels criteris que
s'han de tenir en compte en l'adopció de les mesures que
garanteixin el manteniment dels serveis essencials és ponderar
l'extensió territorial, temporal i personal de la vaga.

3. L'Administració del Parlament de les Illes Balears presta
una sèrie de serveis que han de ser considerats essencials, el
funcionament dels quals no pot quedar paralitzat per l'exercici
del dret de vaga.

Per això, és obligatori harmonitzar l'interès general i el dret
de vaga mitjançant l'adopció de les mesures necessàries per
assegurar el funcionament d'aquests serveis, els quals, limitant
el mínim possible el contingut d'aquest dret, han de ser, alhora,
suficients per garantir les activitats de caràcter essencial que
presta la Institució parlamentària.

D’acord amb la Sentència del Tribunal Constitucional
33/1981, l’al·lusió a l’autoritat governativa que conté l’article
10.2 del Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, fa referència,
respectivament, a l’Estat o a la comunitat autònoma amb
competències en els serveis afectats. Així, aquesta Sentència
reconeix competències dins el seu àmbit en les comunitats
autònomes per establir les mesures de garantia dels serveis
essencials. El Tribunal Constitucional reconeix:

‘Quan es tracta de serveis que, considerats conjuntament,
estan compresos en l’àrea de les competències
autonòmiques [...], vetllar pel seu funcionament regular
correspon a la titularitat i a la responsabilitat de les
autoritats autonòmiques.’

Per aquests motius, la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2021, ha
adoptat el següent:

Acord

Primer. Es fixen els serveis mínims que s’indiquen en l’annex
adjunt, el qual forma part d’aquest Acord.

Segon. S’acorda que la vigilància i la designació del personal
que ha d’atendre els serveis mínims esmentats corresponen als
caps de servei i secció de cada àrea i servei.  

Tercer. Es faculta els caps de servei i/o secció, per designar de
forma  expressa i nominal les persones treballadores que hagin
d’integrar els serveis mínims establerts en aquest Acord i ho
comuniquin tant al personal afectat com a l’Oficialia Major.

Quart. S’estableix que l’incompliment de l’obligació d’atendre
els serveis mínims serà sancionat de conformitat amb el que
preveu la normativa aplicable.

Cinquè. Es disposa que el que estableix aquest acord no suposa
cap limitació dels drets que la normativa reguladora de la vaga
reconeix al personal en la dita situació. Així mateix, és
aplicable per garantir el lliure exercici del dret de vaga el que
estableixen les lletres k), l) i m)  de l’article 95.2 del text refós
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 5/2015.

Sisè. Es notifica aquest acord a la Junta de Personal i es
comunica a tot el personal de la cambra, i s’ordena la
publicació de l’esmentat acord al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es
poden interposar els recursos següents:

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

b. El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del
dia següent de la publicació de la present resolució. Contra
la desestimació expressa del recurs de reposició es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de
la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu
de reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hagi resolució expressa.

c. No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
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39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

Annex

1. Àrea jurídica:
• 1 lletrat
• 1 funcionari del cos d’administratius de comissions

2.  Seccions de Protocol i Relacions Institucionals de l’Àrea
de Comunicació i Relacions Externes:

• 1 funcionari del cos tècnic de gestió o del cos
d’administratius

• La uixera major
• 1 uixer en torn de matí
• 1 uixer en torn d’horabaixa
• 1 xofer

3. Servei de Comunicació i Divulgació Institucional de l’Àrea
de Comunicació i Relacions Externes:

• 1 membre del servei, bé la cap del servei, o el cap de
secció o un administratiu/va

4.  Àrea d’Assistència Tècnica Parlamentària:
• La cap de servei o un dels caps de negociat adscrits a

l’esmentada àrea
• 1 administratiu o el cap de negociat de Registre

5.  Àrea Tecnològica i de Gestió Patrimonial:
• El cap de servei o un responsable d’àrea, amb categoria

de cap de secció
• El cap de secció de manteniment/infraestructures

6. Àrea d’Assumptes Econòmics:
• 1 funcionari de la part economia/tresoreria/pressuposts

7. Àrea de Biblioteca i Documentació:
• 1 funcionari

8. Gabinet de Presidència:
• El director de seguretat

Palma, 27 d’octubre de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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	A la Pregunta RGE núm. 4690/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a empleats del transport públic.
	A les Preguntes RGE núm. 4921 i 4922/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a dèficit de professionals sanitaris facultatius al Servei Públic de Salut d'Eivissa i de Formentera.
	A la Pregunta RGE núm. 5130/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a document d'acreditació "targeta de vacunació COVID-19" expedida pel Govern de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 5425, 5427 i 5428/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a projectes de millora d'establiments turístics sol·licitats i a punts de recàrrega instal·lats i sol·licitats a les Illes Balears, en virtut del que preveu la Llei 2/2020 a dia 7 de juny de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 6072/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a freqüències de les travessies comercials en direcció al port de Ciutadella (del 21 al 27 de juny).
	A la Pregunta RGE núm. 6073/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a exclusió dels facultatius residents de la percepció del complement COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 6095/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a places vacants a les cabdalies del servei mèdic en especialitats i àrees hospitalàries de l'Hospital de Formentera.
	A la Pregunta RGE núm. 6099/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) de l'1 de gener al 30 de juny de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 6100/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a interrupcions voluntàries de l'embaràs de fins a 9 setmanes de gestació que s'han derivat des de l'Ibsalut a la Clínica Juaneda de Ciutadella durant el primer semestre de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 6102/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informe que alertava de l'alt risc de contagis epidemiològics al concert de reguetón de dia 15 de juny -RFB Music Erasmus.
	A la Pregunta RGE núm. 6108/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament dels protocols per a l'arribada de pasteres.
	A les Preguntes RGE núm. 6109 a 6208/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives a mitjana d'hores lectives que corresponen a cada docent de diversos IES de les Illes Balears per al curs 2021-2022, incloent-hi el departament d'orientació.
	A la Pregunta RGE núm. 6250/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol del Govern en relació amb l'arribada de pasteres a les costes de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 6251 i 6254/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a actuacions de la Conselleria de Salut en relació amb l'arribada de 31 immigrants a les costes de Cabrera els passats 3 i 4 de juliol i a infeccions de COVID entre aquests immigrants.
	A la Pregunta RGE núm. 6252/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions de la Conselleria d'Afers Socials en relació amb l'arribada de 31 immigrants a les costes de Cabrera els passats 3 i 4 de juliol.
	A la Pregunta RGE núm. 6253/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs d'estada per als 31 immigrants arribats a les costes de Cabrera els passats 3 i 4 de juliol.
	A la Pregunta RGE núm. 6255/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tracte digne als immigrants arribats a Cabrera el passat dia 3 de juliol.
	A la Pregunta RGE núm. 6270/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impacte dels botellots i macrobrots a la temporada turística (1).
	A la Pregunta RGE núm. 6271/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impacte dels botellots i macrobrots a la temporada turística (2).
	A la Pregunta RGE núm. 6272/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans d'actuació conjunta per assegurar el compliment de les mesures de la Llei 1/2020.
	A la Pregunta RGE núm. 6274/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Comissió per al foment del civisme a zones turístiques.
	A la Pregunta RGE núm. 6276/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions de la Comissió per al foment del civisme a zones turístiques.
	A les Preguntes RGE núm. 6277 i 6279/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a subcomissió per al foment del civisme a zones turístiques com a òrgan col·legiat per al seguiment i la coordinació de les mesures establertes a la Llei de turisme d'excessos 1/2020.
	A la Pregunta RGE núm. 6280/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de la disposició final segona de la Llei 1/2020.
	A la Pregunta RGE núm. 6281/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a restriccions als establiments reglats de les zones afectades per la Llei 1/2020 de turisme d'excessos.
	A les Preguntes RGE núm. 6308 i 6439/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a residències de persones majors, evolució de la COVID-19: 7 professionals actius (ahir constava 1 professional) i a residències de persones majors, evolució de la COVID-19: 12 professionals actius.
	A la Pregunta RGE núm. 6315/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estat de vacunació en relació a les PREE amb RGE 5292 a 5306/21.
	A la Pregunta RGE núm. 6332/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tancament de llits hospitalaris als Hospitals Universitari Son Espases i Son Llàtzer.
	A la Pregunta RGE núm. 6333/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a professionals del Servei Públic de Salut de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 6334/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de consultes externes als hospitals de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 6335/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera de consultes externes als hospitals del Servei Públic de Salut de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 6337/21, del diputat Marc Pérez Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vaixells que atracaren al port de Ciutadella des del dia 18 al 26 de juny.
	A la Pregunta RGE núm. 6340/21, del diputat Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a publicitat dels projectes prevists per ser finançats amb fons europeus Next Generation EU.
	A la Pregunta RGE núm. 6374/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya d'inspecció sobre el control del descompte de resident aplicat per les companyies aèries.
	A la Pregunta RGE núm. 6387/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a estat en què es troba l'execució i la despesa de la partida pressupostària de la secció 12, centre de cost 12201, programa 751C i subconcepte 74101.
	A les Preguntes RGE núm. 6418 a 6423/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a campanya contra el consum de carn.
	A la Pregunta RGE núm. 6426/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a rebuig de la vacuna Janssen a Menorca, aproximadament 2.000 vacunes a geleres.
	A la Pregunta RGE núm. 6440/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llista d'espera quirúrgica Ibsalut.
	A la Pregunta RGE núm. 6441/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a obertura de llits hospitalaris als hospitals universitaris Son Espases i Son Llàtzer.
	A les Preguntes RGE núm. 6442 i 6443/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a vacuna contra la COVID-19 fins a dia 12/7/2021 inclòs, informació referent a la casella corresponent a "desconeguda" i informació corresponent a illa/"desconeguda", persones que rebutgen: total 4.
	A la Pregunta RGE núm. 6450/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a telèfon d'atenció Infocovid.
	A la Pregunta RGE núm. 6466/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a activitat quirúrgica a l'Hospital Mateu Orfila.
	A la Pregunta RGE núm. 6477/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a centre d'atenció a immigrants (I).
	A la Pregunta RGE núm. 6478/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a centre d'atenció a immigrants (II).
	A la Pregunta RGE núm. 6479/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a centre d'atenció a immigrants (III).
	A les Preguntes RGE núm. 6491 i 6495/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a discriminació lingüística a l'Ibsalut (I i II).
	A la Pregunta RGE núm. 6492/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a instal·lacions per a l'atenció temporal d'immigrants a la zona de S'Aranjassa (Palma), 1.
	A la Pregunta RGE núm. 6493/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a instal·lacions i ubicació del centre d'atenció temporal d'immigrants a la zona de S'Aranjassa (Palma).
	A la Pregunta RGE núm. 6494/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a instal·lacions per a l'atenció temporal d'immigrants a la zona de S'Aranjassa (Palma), 2.
	A la Pregunta RGE núm. 6509/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a informe de recursos hídrics.
	A la Pregunta RGE núm. 6511/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre d'immigrants a Palma (1).
	A la Pregunta RGE núm. 6512/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre d'immigrants a Palma (2).
	A la Pregunta RGE núm. 6513/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre d'immigrants a Palma (3).
	A la Pregunta RGE núm. 6514/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre d'immigrants a Palma (4).
	A la Pregunta RGE núm. 6515/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre d'immigrants a Palma (5).
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