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B) RGE núm. 8099/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del petit i mitjà
comerç a les Illes Balears.
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C) RGE núm. 8086/21, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a augment del servei de
vigilància als fondejos sobre posidònia per al litoral de Formentera.
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dedicació per a titulars de llicència d'autotaxi a les Illes Balears.
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castellà dels hospitals i centres de salut de Balears.
7227
F) RGE núm. 8098/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes FOGAIBA
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7227
G) RGE núm. 8090/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a aposta de comerços made in China pel producte balear.
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H) RGE núm. 8094/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre de
Formació Nàutica de Son Castelló.
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L) RGE núm. 8101/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de transport
escolar dels IES de les Balears.
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M) RGE núm. 8103/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a realització de
proves serològiques a professionals sanitaris i sociosanitaris per a la prevenció de contagis de la COVID-19.
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N) RGE núm. 9510/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a una
única licitació per a la construcció dels 9 nous centres de salut projectats a Mallorca.
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O) RGE núm. 8091/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a gestions davant
l'arribada massiva d'immigrants.
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P) RGE núm. 8092/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a solucions del Govern
als problemes dels joves a les Illes Balears.
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Q) RGE núm. 8102/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment en l'arribada de
persones immigrants a les Illes Balears.
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R) RGE núm. 9719/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del
programa de detecció de càncer de mama.
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S) RGE núm. 9665/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels acords
del Parlament en relació amb l'abús de la temporalitat a l'Administració Pública.
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T) RGE núm. 9654/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ampliació de l'espai portuari
de Son Blanc.
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U) RGE núm. 9657/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a passaport
COVID.
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V) RGE núm. 9663/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords i consensos amb les
patronals del petit i mitjà comerç.
7228
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W) RGE núm. 9670/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a valoració del nou sistema tarifari del transport públic.
7228
X) RGE núm. 9646/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla general de ports de les Illes
Balears.
7228
Y) RGE núm. 9651/21, del diputat Antoni Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a acord per disposar de barca
a les 22.30 h entre Eivissa i Formentera.
7228
Z) RGE núm. 9659/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament
d'establiments hotelers.
7228
AA) RGE núm. 9671/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del Govern
per allargar el tancament dels establiments hotelers fins a finals d'any.
7228
AB) RGE núm. 9661/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a casos de
suposat assetjament al Centre de Tecnificació de les Illes Balears.
7228
AC) RGE núm. 9662/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació diligent del conseller
de Mobilitat i Habitatge.
7228
AD) RGE núm. 9664/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oferta de places de
formació professional de grau superior.
7228
AE) RGE núm. 9666/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada d'imposts.
7228
AF) RGE núm. 9722/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a noves mesures d'habitatge que
ha proposat el Govern de l'Estat.
7228
AG) RGE núm. 9669/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
accions per reposicionar el turisme de les Illes Balears.
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AH) RGE núm. 9656/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a fons europeus.
7229
AI) RGE núm. 9658/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actualització del
complement de residència per als empleats públics destinats a Balears en els pressuposts generals de l'Estat per a 2022, "insularitat
digna".
7229
AJ) RGE núm. 9667/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord entre PSOE i Unidas
Podemos per als pressuposts generals de l'Estat i la Llei d'habitatge.
7229

1.4. COMPAREIXENCES
A) Compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, davant el Ple de la cambra, sobre l'acord pres a la Comissió
Mixta d'Economia i Hisenda, on s'ha fixat el factor d'insularitat (RGE núm. 7792/21).
7229
B) Compareixença del sr. Conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, davant el Ple de la cambra, sobre el Ple d'inversions
estratègiques de les Illes Balears (RGE núm. 7773/21).
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1.5. INFORMACIONS
A) Declaració institucional dels 90 anys del vot de les dones.
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B) Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 8084/21.
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C) Aprovació del límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2022 (RGE núm. 9668/21).
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
A) RGE núm. 11800/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb el sector audiovisual
de les Illes Balears, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 7739/21.
7230

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 11661/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a certificats de
professionalitat del centre de referència nacional en matèria nàutica, Centre de la Mar a Menorca.
7231
B) RGE núm. 11662/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre de
referència nacional en matèria nàutica, Centre de la Mar a Menorca (1).
7231
C) RGE núm. 11663/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre de
referència nacional en matèria nàutica, Centre de la Mar a Menorca (2).
7231
D) RGE núm. 11664/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a import cobrat de les sancions
derivades de l'aplicació de la Llei 5/2018, d'habitatge de les Illes Balears.
7231
E) RGE núm. 11666/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions en què ha participat
el Govern de les Illes Balears a l'Observatori de preus anunciades pel Ministeri de Foment.
7231
F) RGE núm. 11690/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment del tercer punt de la
moció relativa a l'autogovern de les Illes Balears, relatiu al traspàs de la competència en gestió del domini públic marítimoterrestre.
7231
G) RGE núm. 11696/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a resultats del Pla
de xoc per a l'ocupació 2020-2021.
7232
H) RGE núm. 11698/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions d'inspecció realitzades
per Inspecció de Treball i Seguretat Social a les Illes Balears durant els mesos de juliol i agost de 2021.
7232
I) RGE núm. 11699/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions d'inspecció realitzades
per Inspecció de Treball i Seguretat Social a les Illes Balears durant els mesos de juliol i agost de 2020.
7232
J) RGE núm. 11700/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions d'inspecció realitzades
per Inspecció de Treball i Seguretat Social a les Illes Balears durant els mesos de juliol i agost de 2019.
7232
K) RGE núm. 11701/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions d'inspecció realitzades
per Inspecció de Treball i Seguretat Social a les Illes Balears durant els mesos de juliol i agost de 2018.
7232
L) RGE núm. 11702/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions d'inspecció realitzades
per Inspecció de Treball i Seguretat Social a les Illes Balears durant els mesos de juliol i agost de 2017.
7233
M) RGE núm. 11703/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions d'inspecció realitzades
per Inspecció de Treball i Seguretat Social a Menorca durant els mesos de juliol i agost de 2021.
7233
N) RGE núm. 11704/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions d'inspecció realitzades
per Inspecció de Treball i Seguretat Social a Menorca durant els mesos de juliol i agost de 2020.
7233
O) RGE núm. 11705/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions d'inspecció realitzades
per Inspecció de Treball i Seguretat Social a Menorca durant els mesos de juliol i agost de 2019.
7233
P) RGE núm. 11706/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions d'inspecció realitzades
per Inspecció de Treball i Seguretat Social a Menorca durant els mesos de juliol i agost de 2018.
7233
Q) RGE núm. 11707/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions d'inspecció realitzades
per Inspecció de Treball i Seguretat Social a Menorca durant els mesos de juliol i agost de 2017.
7233
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R) RGE núm. 11708/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspectors de Treball a l'estiu de
2021.
7234
S) RGE núm. 11709/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspectors de Treball a l'estiu de
2020.
7234
T) RGE núm. 11710/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspectors de Treball a l'estiu de
2021 a Menorca.
7234
U) RGE núm. 11711/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspectors de Treball a l'estiu de
2020 a Menorca.
7234
V) RGE núm. 11712/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a expedients amb proposta de sanció
a les Illes Balears, estiu 2021.
7234
W) RGE núm. 11713/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a expedients amb proposta de sanció
a les Illes Balears, estiu 2020.
7234
X) RGE núm. 11714/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a expedients amb proposta de sanció
a Menorca, estiu 2021.
7234
Y) RGE núm. 11715/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a expedients amb proposta de sanció
a Menorca, estiu 2020.
7235
Z) RGE núm. 11716/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractes revisats pel que fa a
la temporalitat, Illes Balears, estiu 2021.
7235
AA) RGE núm. 11717/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractes revisats pel que fa
a la temporalitat, Menorca, estiu 2021.
7235
AB) RGE núm. 11718/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractes en frau de llei, Illes
Balears, estiu 2021.
7235
AC) RGE núm. 11719/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractes en frau de llei,
Menorca, estiu 2021.
7235
AD) RGE núm. 11720/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractes parcials revisats a
les Illes Balears.
7235
AE) RGE núm. 11721/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractes parcials revisats a
Menorca.
7235
AF) RGE núm. 11722/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractes que han experimentat
una ampliació de la jornada com a conseqüència de la Inspecció de Treball.
7236
AG) RGE núm. 11723/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractes que han experimentat
una ampliació de la jornada com a conseqüència de la Inspecció de Treball a Menorca.
7236
AH) RGE núm. 11724/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a persones treballant sense
contracte que han hagut de ser donades d'alta.
7236
AI) RGE núm. 11725/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a persones treballant sense contracte
que han hagut de ser donades d'alta a Menorca.
7236
AJ) RGE núm. 11728/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a instal·lacions d'autoconsum
compartit a diversos indrets de les Illes Balears.
7236
AK) RGE núm. 11729/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió a Santa Eugènia
per a la instal·lació d'autoconsum.
7236
AL) RGE núm. 11730/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió a Deià per a la
instal·lació d'autoconsum.
7237

7222
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AM) RGE núm. 11731/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió a Consell per
a la instal·lació d'autoconsum.
7237
AN) RGE núm. 11732/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió a Ses Salines per
a la instal·lació d'autoconsum.
7237
AO) RGE núm. 11733/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió a Ciutadella per
a la instal·lació d'autoconsum.
7237
AP) RGE núm. 11734/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió a Sant Antoni de
Portmany per a la instal·lació d'autoconsum.
7237
AQ) RGE núm. 11735/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció de les 24
instal·lacions d'autoconsum restants.
7238
AR) RGE núm. 11736/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a famílies que es beneficiaran
d'"energia barata" abans de final d'any.
7238
AS) RGE núm. 11737/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients presentats a
la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a Eivissa.
7238
AT) RGE núm. 11738/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients presentats a
la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a Formentera.
7238
AU) RGE núm. 11739/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients presentats a
la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a Mallorca.
7238
AV) RGE núm. 11740/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients presentats a
la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a Menorca.
7239
AW) RGE núm. 11741/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients acceptats dels
que es varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a
Eivissa.
7239
AX) RGE núm. 11742/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients acceptats dels
que es varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a
Formentera.
7239
AY) RGE núm. 11743/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients acceptats dels
que es varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a
Mallorca.
7239
AZ) RGE núm. 11744/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients acceptats dels
que es varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a
Menorca.
7239
BA) RGE núm. 11745/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total dels expedients
acceptats dels que es varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant
el 2021 a Eivissa.
7240
BB) RGE núm. 11746/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total dels expedients
acceptats dels que es varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant
el 2021 a Formentera.
7240
BC) RGE núm. 11747/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total dels expedients
acceptats dels que es varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant
el 2021 a Mallorca.
7240
BD) RGE núm. 11748/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total dels expedients
acceptats dels que es varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant
el 2021 a Menorca.
7240
BE) RGE núm. 11749/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a projecte via verda
o eix cívic d'Alaró.
7240
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BF) RGE núm. 11801/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a agressions a
professionals del Servei de Salut, notificació i registre d'agressions, informació.
7241
BG) RGE núm. 11803/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a agressions a
professionals del Servei de Salut, notificació i registre d'agressions, lloc de l'agressió.
7241
BH) RGE núm. 11805/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a agressions a
professionals del Servei de Salut, notificació i registre d'agressions, formació.
7241
BI) RGE núm. 11806/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mitjans per realitzar proves TAC
a l'Hospital Mateu Orfila.
7241
BJ) RGE núm. 11807/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a temps d'espera mitjà per poder-se
fer una prova TAC.
7241
BK) RGE núm. 11808/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a temps d'espera mitjà per poder-se
fer una prova TAC a Menorca.
7241
BL) RGE núm. 11809/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motius d'endarreriment de proves
TAC a l'Hospital Mateu Orfila.
7242
BM) RGE núm. 11810/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per no tornar repetir
una demora de 85 dies per obtenir un TAC a Menorca.
7242
BN) RGE núm. 11811/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a falta de resposta a la queixa del
Servei del Pacient.
7242
BO) RGE núm. 11812/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a falta de resposta a la carta al
gerent de l'Hospital Mateu Orfila.
7242
BP) RGE núm. 11813/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a criteris per derivar proves
diagnòstiques a clíniques privades.
7242
BQ) RGE núm. 11815/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a instruccions
que han donat els superiors jeràrquics del personal funcionari dels serveis d'inspecció en l'exercici de les seves tasques en matèria
turística.
7243

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 11817/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recursos suficients
per als infants amb necessitats educatives especials.
7243
B) RGE núm. 11818/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aprovació d'un règim fiscal
propi en benefici dels ciutadans i les empreses de les Illes Balears.
7243
C) RGE núm. 11819/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions del Govern
davant una possible sisena onada de la COVID-19 a les Illes Balears.
7243
D) RGE núm. 11858/21, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, diputat no adscrit, relativa a participació al II Pla Nacional contra
els Delictes d'Odi.
7244
E) RGE núm. 11881/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a pla
d'extracció d'arena a la costa de Banyalbufar.
7244
F) RGE núm. 11882/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a variant Delta Plus del coronavirus.
7244
G) RGE núm. 11886/21, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a augment de la freqüència
de les visites de salut mental infantojuvenil per a totes les Illes.
7244
H) RGE núm. 11887/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de les necessitats
de la Cambra de Comerç de Menorca.
7244
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I) RGE núm. 11888/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a noves propostes del
Govern per a la propera temporada turística 2022.
7244
J) RGE núm. 11889/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nova llei estatal d'habitatge.
7245
K) RGE núm. 11890/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a immigració
il·legal.
7245
L) RGE núm. 11891/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a creuers i el
seu paper en el model turístic de Palma.
7245
M) RGE núm. 11892/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris per a la selecció
dels cuiners que havien d'assistir amb el Govern balear a la cita del 34 Salón Gourmets de Madrid.
7245
N) RGE núm. 11893/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens de les mesures de
mobilitat amb les persones afectades.
7245
O) RGE núm. 11894/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a negociacions amb els
sindicats dels Serveis Ferroviaris de Mallorca.
7245
P) RGE núm. 11895/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
connexió elèctrica directa a terra per a bucs al port de Palma.
7246
Q) RGE núm. 11896/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació al Servei
d'Urgències de l'hospital de referència de Menorca durant l'estiu.
7246
R) RGE núm. 11897/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia de la formació
adequada i adaptada a la demanda dels principals sectors econòmics de les Illes Balears.
7246
S) RGE núm. 11898/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei d'habitatge estatal
i problemàtica de l'habitatge a les Illes Balears.
7246
T) RGE núm. 11899/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a davallada d'imposts.
7246
U) RGE núm. 11900/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de l'atenció
primària.
7246
V) RGE núm. 11901/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a impuls a
l'emprenedoria a les Illes Balears.
7247

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 11606/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rampes de varada a les Illes Balears, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.
7247
B) RGE núm. 11607/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per agilitar la neteja de torrents i prevenir inundacions
a les zones rústiques, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial (procediment d'urgència).
7247
C) RGE núm. 11609/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a ampliació dels àmbits
d'aplicació del decret relatiu a la promoció de la dieta mediterrània, davant la Comissió de Salut.
7248
D) RGE núm. 11650/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls a les produccions pròpies de
les Illes Balears a IB3, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
7249
E) RGE núm. 11651/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls al sector audiovisual de les
Illes Balears, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
7250
F) RGE núm. 11659/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls d'un urbanisme
i una mobilitat amb perspectiva de gènere, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
7250
G) RGE núm. 11660/21, dels Grups Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos, relativa a institucionalització de la Conferència
de presidents de comunitats autònomes, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
7253
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H) RGE núm. 11671/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció d'espais
musicals, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
7255
I) RGE núm. 11755/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a funcionament eficient i adequat de les
biblioteques especialitzades de l'ESADIB i del Conservatori Superior de Música, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
7255
J) RGE núm. 11771/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió dels requisits relatius a la davallada del 30% de volum
de negoci el 2020 respecte de 2019 en el moment de resoldre la concessió d'ajudes, especialment en el cas de les dones embarassades,
davant la Comissió de Turisme i Treball.
7256
K) RGE núm. 11772/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés simplificat segona oportunitat, davant la Comissió de
Turisme i Treball.
7257
L) RGE núm. 11792/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures de
visibilització i no-discriminació del col·lectiu LGTBI al món rural i esportiu, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports.
7257
M) RGE núm. 11794/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la
campanya HealthyLifestyle4All, davant la Comissió de Salut.
7260

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 11768/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la presidenta del Govern
davant el Ple, sobre l'aplicació efectiva del règim especial de les Illes Balears.
7260

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 11683, 11685 i 11688.

7261

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1685/21.

7261

C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1729/21.

7261

D) Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu en relació amb el Projecte de llei del Decret llei 5/21, de 7 de maig, pel qual es
modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19 (RGE núm. 4768/21).
7261

4. INFORMACIONS
A) Declaracions de béns patrimonials i d'activitats que proporcionin o puguin proporcionar als diputats i a les diputades ingressos
econòmics de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló.
7261
B) Membre titular de la Comissió General de Consells Insulars de composició paritària Parlament-Consells Insulars per part del Grup
Parlamentari Mixt.
7262
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1. Assegurar que la pròxima llei estatal d'habitatge, en el
marc de les competències de les comunitats autònomes i els
municipis, blindi la funció social de l'habitatge i reafirmi el
compliment efectiu i el respecte del dret a un habitatge
digne i adequat recollit a l'article 47 de la Constitució
Espanyola, incloent-hi l'accés als subministraments bàsics.
Així mateix, que adopti mecanismes que garanteixin el
compliment de les obligacions internacionals en matèria de
dret a l'habitatge contingudes en el Pacte Internacional de
Drets Econòmics, Socials i Culturals, les Observacions
generals núm. 4 i núm. 7 del Comitè DESC, i la Convenció
sobre els Drets del Nen, així com les resolucions i els
dictàmens del Comitè DESC en matèria d'habitatge i
garantir la seva aplicació immediata i vinculant en casos de
desallotjament forçós sense alternativa habitacional.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'octubre de 2021, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 8810/21, relativa a descarbonització de les centrals
tèrmiques de les Illes Balears, amb l'esmena RGE núm.
9730/21, i quedà aprovada la següent:

2. Legislar per regular el mercat del lloguer d'habitatges,
impedir preus abusius en els contractes d'arrendament
d'habitatge mitjançant mecanismes de control de preus i
promoure baixades de preus tant en contractes en vigor com
en contractes futurs. A més, es garantirà un lloguer estable,
segur i assequible, s’augmentarà el parc públic d'habitatge
en lloguer social i assequible, i s’adoptaran mecanismes per
a la cessió obligatòria i temporal d'habitatge buit en mans
de grans forquilles d'habitatge a les administracions
públiques competents.

RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la definició d’un calendari de
descarbonització i proposta de substitució de la central
tèrmica de Ca Marí, a l’illa de Formentera, per una font de
generació d’energia renovable, per tal de garantir el
subministrament energètic de l’illa.

A la seu del Parlament, 5 d'octubre de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

2. El Parlament de les Illes Balears insta Red Eléctrica
Española, GESA-ENDESA i el Ministeri de Transició
Ecològica i Repte Demogràfic del Govern d’Espanya, a
iniciar els tràmits per al desmantellament de la central
tèrmica de Ca Marí, a l’illa de Formentera, i la seva
substitució per un altre sistema de generació d’energia
renovable, per tal de garantir el subministrament energètic
de l’illa.
A la seu del Parlament, 13 d'octubre de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'octubre de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 8081/21, relativa a IVA i targetes de
crèdit per a apostes i jocs d'atzar, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
B)

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'octubre de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 17827/20, relativa a control de preus de
lloguers abusius, garanties per a persones arrendatàries i
petits propietaris/àries, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a prohibir el pagament amb targeta de pagament a
crèdit de tota activitat de joc d'atzar i jocs per doblers,
incloent-hi les apostes, tant on line com presencial de
reserva estatal.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat, en el marc dels treballs del Comitè d'Experts per a
la Reforma Fiscal creat pel Ministeri d'Hisenda, a abordar
l'eliminació de l'exempció total d'IVA que actualment
gaudeixen les loteries, els jocs d'atzar i els jocs per doblers
(incloses les apostes) i a portar a terme els canvis normatius
necessaris per establir les condicions i els límits d'aplicació
d'aquesta exempció a l'IVA, contemplada a la normativa
europea, tenint en compte, entre altres criteris, l'evidència
científica i sociosanitària relativa a la capacitat addictiva de
les diverses modalitats de les activitats de loteria, jocs
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d'atzar o apostes i el seu impacte sobre la salut mental i la
qualitat de vida de les persones.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a defensar davant les institucions europees, tant des
del punt de vista de la protecció de l'interès general com de
l'afavoriment de l'equilibri fiscal, la conveniència de
l'eliminació de les activitats de jocs d'atzar i apostes dels
supòsits d'activitats amb exempció de tributació de l'IVA,
regulada per la Directiva 2006/112/CEE.
A la seu del Parlament, 5 d'octubre de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
d'octubre de 2021, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 8097/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòria d'agents
COVID, que contestà la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat.
B) RGE núm. 8099/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del petit i mitjà
comerç a les Illes Balears, que contestà el vicepresident i
conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)

C) RGE núm. 8086/21, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a augment del servei de
vigilància als fondejos sobre posidònia per al litoral de
Formentera, que contestà el conseller de Medi Ambient i
Territori.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
d'octubre de 2021, debaté la InterpelAlació RGE núm. 9477/20,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversions de l'Estat a les
Illes Balears.

D) RGE núm. 8087/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a plena
i exclusiva dedicació per a titulars de llicència d'autotaxi a les
Illes Balears, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

Actuà com a interpelAlant el diputat Josep Castells i Baró i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

E) RGE núm. 9526/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a cartells en
castellà dels hospitals i centres de salut de Balears, que contestà
la consellera de Salut i Consum.

Palma, 26 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

F) RGE núm. 8098/21, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
FOGAIBA 2019, que contestà la consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
d'octubre de 2021, debaté la InterpelAlació RGE núm. 7710/21,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria d'emergències.
Actuà com a interpelAlant el diputat José Luis Camps i Pons
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat. Hi hagué
torn de rèplica i de contrarèplica.
Palma, 26 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

G) RGE núm. 8090/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a aposta de comerços made in China pel producte
balear, que contestà el vicepresident i conseller de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.
H) RGE núm. 8094/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre de
Formació Nàutica de Son Castelló, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.
I) RGE núm. 8095/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis en el transport
no urgent programat, que contestà la consellera de Salut i
Consum.
J) RGE núm. 8096/21, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'habitatge, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.
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K) RGE núm. 8100/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions de la FAQ en relació amb el director general de
Pesca, que contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació.

U) RGE núm. 9657/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
passaport COVID, que contestà la consellera de Salut i
Consum.

L) RGE núm. 8101/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
transport escolar dels IES de les Balears, que contestà el
conseller d'Educació i Formació Professional.

V) RGE núm. 9663/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a acords i consensos amb
les patronals del petit i mitjà comerç, que contestà el
vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica.

M) RGE núm. 8103/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
realització de proves serològiques a professionals sanitaris i
sociosanitaris per a la prevenció de contagis de la COVID-19,
que contestà la consellera de Salut i Consum.

W) RGE núm. 9670/21, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a valoració del nou sistema tarifari del
transport públic, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

N) RGE núm. 9510/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a una única licitació per a la construcció dels 9 nous centres de
salut projectats a Mallorca, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

X) RGE núm. 9646/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla general de ports de
les Illes Balears, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

O) RGE núm. 8091/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a gestions
davant l'arribada massiva d'immigrants, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
P) RGE núm. 8092/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a solucions del
Govern als problemes dels joves a les Illes Balears, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
Q) RGE núm. 8102/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a increment en l'arribada
de persones immigrants a les Illes Balears, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 27 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
d'octubre de 2021, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
R) RGE núm. 9719/21, de la diputada Isabel María Borrás i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del
programa de detecció de càncer de mama, que contestà la
consellera de Salut i Consum.
S) RGE núm. 9665/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels
acords del Parlament en relació amb l'abús de la temporalitat a
l'Administració Pública, que contestà la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.
T) RGE núm. 9654/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ampliació de l'espai
portuari de Son Blanc, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

Y) RGE núm. 9651/21, del diputat Antoni Jesús Sanz i Igual,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a acord per disposar de
barca a les 22.30 h entre Eivissa i Formentera, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.
Z) RGE núm. 9659/21, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament
d'establiments hotelers, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
AA) RGE núm. 9671/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures del Govern per allargar el tancament dels establiments
hotelers fins a finals d'any, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
AB) RGE núm. 9661/21, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a casos de
suposat assetjament al Centre de Tecnificació de les Illes
Balears, que contestà la consellera d'Afers Socials i Esports.
AC) RGE núm. 9662/21, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació diligent del
conseller de Mobilitat i Habitatge, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.
AD) RGE núm. 9664/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oferta de
places de formació professional de grau superior, que contestà
el conseller d'Educació i Formació Professional.
AE) RGE núm. 9666/21, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada
d'imposts, que contestà la consellera d'Hisenda i relacions
Exteriors.
AF) RGE núm. 9722/21, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a noves mesures d'habitatge
que ha proposat el Govern de l'Estat, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.
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Palma, a 27d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

AG) RGE núm. 9669/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a accions per reposicionar el turisme de les Illes Balears, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
AH) RGE núm. 9656/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a fons
europeus, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
AI) RGE núm. 9658/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actualització del complement de residència per als empleats
públics destinats a Balears en els pressuposts generals de l'Estat
per a 2022, "insularitat digna", que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
AJ) RGE núm. 9667/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a acord entre PSOE i
Unidas Podemos per als pressuposts generals de l'Estat i la Llei
d'habitatge, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
Palma, a 27 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

1.4. COMPAREIXENCES
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1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Declaració institucional dels 90 anys del vot de les
dones.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'octubre de 2021, conformement amb l'article 204 del
Reglament de la cambra, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.
Palma, a 27 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DELS 90 ANYS
DEL VOT DE LES DONES
Fa noranta anys, l’1 d’octubre del 1931, es va aprovar el
sufragi de totes les dones a Espanya, una fita en la història de
la lluita per la igualtat i el dret de les dones i, sobretot, un
esdeveniment decisiu per a la democràcia a Espanya.

Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors, davant el Ple de la cambra, sobre
l'acord pres a la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda, on
s'ha fixat el factor d'insularitat (RGE núm. 7792/21).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
d'octubre de 2021, tengué lloc la compareixença de la Sra.
Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, qui informà sobre
el tema indicat.
Palma, a 27d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Compareixença del sr. Conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, davant el Ple de la cambra, sobre el
Ple d'inversions estratègiques de les Illes Balears (RGE
núm. 7773/21).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
d'octubre de 2021, tengué lloc la compareixença del Sr.
Conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, qui informà
sobre el tema indicat.

La igualtat en el vot, que avui consideram part indiscutible
dels principis democràtics i del consens constitucional, no va
ser una decisió fàcil i unànime, es va construir des de la
discrepància amb intensos i valerosos debats, amb convicció i
amb molta feina, esforç i sacrificis personals.
Fa noranta anys, a les Corts Generals es forjava la
Constitució del 1931 i la qüestió del vot femení suscitava cada
vegada més preocupació, dubtes i sospites, mostra d’això va ser
l’històric enfrontament parlamentari entre Clara Campoamor i
Victòria Kent, qui defensà l’ajornament del sufragi femení.
Amb prou feines i després d’un ardu i intens debat
parlamentari, que va començar el dia 30 de setembre, la raó es
va imposar als perjudicis i es va conquistar aquest dret, de la
mà de Clara Campoamor, ella va ser, sens dubte, la
protagonista d’aquella victòria fonamental que es va adoptar
per 161 vots contra 121 i que havia trigat dècades a forjar-se.
L’1 d’octubre del 1931, alineem la nostra història amb
l’esdevenir de la majoria de les democràcies occidentals que
només podien ser enteses des del reconeixement ple dels drets
polítics de les dones, i va ser sota l’impuls decisiu de la
diputada Clara Campoamor. La rellevància de la seva figura
per a la memòria del nostre país i la conquesta dels drets de les
dones és inqüestionable en situar Espanya entre les
democràcies més avançades del món, ja que vàrem ser el
primer país llatí en què es va aprovar el sufragi femení.
El seu discurs, en defensa de la igualtat de vot, és un text
imprescindible de la democràcia en el qual es condemna el
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treball i el pensament sostingut al llarg de tota la seva vida
política. El seu treball va abastar la defensa dels drets de les
dones, advocant per possibilitar el divorci, a favor de
l’educació sexual i per l’abolició de la prostitució.
Donar visibilitat i reconeixement a les aportacions de les
dones en la conquesta i consolidació de la democràcia a
Espanya és una de les tasques pendents que encara tenim com
a societat, conèixer quina és la nostra història i els que la van
protagonitzar contribueix a enfortir la nostra cultura
democràtica.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'octubre de 2021, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 27 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears:
1. Commemora l’efemèride dels noranta anys de la
conquesta del sufragi universal, un fet històric
transcendental.
2. Manifesta el seu compromís per posar en valor la fita que
suposa el sufragi universal i els seus i les seves
protagonistes, així com la seva voluntat de contribuir a
l’enfortiment de la nostra cultura democràtica al voltant
dels actuals valors i drets constitucionals.

Ordre de Publicació
B)
Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 8084/21.

A)
RGE núm. 11800/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb el
sector audiovisual de les Illes Balears, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 7739/21.
D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
7739/21, relativa a política general del Govern en relació amb
el sector audiovisual de les Illes Balears, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears constata la importància que
el sector audiovisual té per a les nostres Illes com a instrument
diversificador de la nostra economia i com a element de difusió
exterior de la nostra terra.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 d'octubre de 2021, quedà ajornada la pregunta esmentada,
presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Pla estratègic de fons europeus,
atès l'escrit RGE núm. 9489/21, presentat pel Govern de les
Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar la partida destinada a la producció de
continguts, i que aquesta producció es desenvolupi al cent per
cent amb productores de les Illes Balears; i a millorar, a més,
la contractació amb les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.

Palma, a 27 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a blindar aquesta partida pressupostària destinada a la
indústria audiovisual amb plurianuals, amb la finalitat de donar
estabilitat a les plantilles del sector audiovisual a mig i llarg
termini.

Ordre de Publicació
C)
Aprovació del límit màxim de despesa no financera per
a l'exercici de 2022 (RGE núm. 9668/21).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'octubre de 2020, aprovà, per 30 vots a favor, 21 en contra
i 4 abstencions, després de la compareixença de la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors, el límit màxim de despesa no
financera per a l'exercici de 2022, que quedà fixat en
5.176.641,72 milers d’euros.
Palma, a 27 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d’un Hub Audiovisual, amb la dotació
pressupostària suficient, amb el consens i la participació del
sector audiovisual de les nostres illes.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que aquest hub audiovisual no només sigui una creació
de platós per acollir grans rodatges estrangers o nacionals,
deixant fora a les empreses d'aquí, sinó que incentivi la
col·laboració amb la indústria audiovisual de les Illes Balears.
Palma, a 19 d'octubre de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
El portaveu
Antonio Costa i Costa
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

Quines millores formatives i de noves certificacions s'han
anat implementant anualment en el Centre de la Mar a Menorca
des dels anys 2017, 2018, 2019 i 2020? Relació de millores
anuals.
Palma, a 19 d'octubre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'octubre de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 27 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 11661/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a certificats de professionalitat del centre de referència
nacional en matèria nàutica, Centre de la Mar a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Continua elaborant certificats de professionalització el
centre de referència nacional en matèria nàutica, Centre de la
Mar a Menorca? Quins? En quins projectes treballa
actualment?
Palma, a 19 d'octubre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

B)
RGE núm. 11662/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a centre de referència nacional en matèria nàutica, Centre
de la Mar a Menorca (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D)
RGE núm. 11664/21, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a import
cobrat de les sancions derivades de l'aplicació de la Llei
5/2018, d'habitatge de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Des de l'entrada en vigor de la Llei 5/2018, d'habitatge de
les Illes Balears, s'han imposat sancions per un import total de
898.336 euros per incompliments d'aquesta llei. D'aquest
import, quina quantitat ha arribat a cobrar l'ATIB?
Palma, a 19 d'octubre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

E)
RGE núm. 11666/21, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions
en què ha participat el Govern de les Illes Balears a
l'Observatori de preus anunciades pel Ministeri de Foment.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quantes reunions ha participat el Govern de les Illes
Balears a l'Observatori de preus anunciades pel Ministeri de
Foment?

És cert que el centre de referència nacional en matèria
nàutica, Centre de la Mar a Menorca és l'únic centre que té tota
l'oferta de formació, que no hi ha un altre centre a Balears?
Palma, a 19 d'octubre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

C)
RGE núm. 11663/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a centre de referència nacional en matèria nàutica, Centre
de la Mar a Menorca (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Palma, a 19 d'octubre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

F)
RGE núm. 11690/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment del
tercer punt de la moció relativa a l'autogovern de les Illes
Balears, relatiu al traspàs de la competència en gestió del
domini públic marítimoterrestre.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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El 3 de març del 2020 el Ple del Parlament de les Illes
Balears va aprovar la moció RGE núm. 3594/2020, relativa a
l'autogovern de les Illes Balears, en la qual, en el tercer punt,
s'instava el Govern de les Illes Balears a plantejar formalment
al Govern de l'Estat la voluntat d'assumir l'exercici de les
funcions i els serveis inherents a la competència executiva de
gestió del domini públic marítimoterrestre i a convocar la
ponència tècnica bilateral que ha de determinar el traspàs dels
mitjans personals, financers i materials afectes al traspàs en
qüestió per tal que el Ple de la Comissió Mixta de
Transferències de l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes
Balears el ratifiqués i l'acordés com a proposta al Govern de
l'Estat.
Quines passes ha fet el Govern en aquest sentit?

I)
RGE núm. 11699/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
d'inspecció realitzades per Inspecció de Treball i Seguretat
Social a les Illes Balears durant els mesos de juliol i agost de
2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes actuacions d'inspecció ha realitzat Inspecció de
Treball i Seguretat Social a les Illes Balears durant els mesos
de juliol i agost de 2020?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

G)

J)

RGE núm. 11696/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
resultats del Pla de xoc per a l'ocupació 2020-2021.

RGE núm. 11700/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
d'inspecció realitzades per Inspecció de Treball i Seguretat
Social a les Illes Balears durant els mesos de juliol i agost de
2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Fa pràcticament un any que es va aprovar el Pla de xoc per
a l'ocupació 2020-2021, a manca de dos mesos per a la seva
conclusió:
1. Quin és el grau de compliment?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes actuacions d'inspecció ha realitzat Inspecció de
Treball i Seguretat Social a les Illes Balears durant els mesos
de juliol i agost de 2019?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

2. Quines actuacions s'han realitzat en virtut d'aquest pla?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
K)
H)
RGE núm. 11698/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
d'inspecció realitzades per Inspecció de Treball i Seguretat
Social a les Illes Balears durant els mesos de juliol i agost de
2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes actuacions d'inspecció ha realitzat Inspecció de
Treball i Seguretat Social a les Illes Balears durant els mesos
de juliol i agost de 2021?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

RGE núm. 11701/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
d'inspecció realitzades per Inspecció de Treball i Seguretat
Social a les Illes Balears durant els mesos de juliol i agost de
2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes actuacions d'inspecció ha realitzat Inspecció de
Treball i Seguretat Social a les Illes Balears durant els mesos
de juliol i agost de 2018?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
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L)

O)

RGE núm. 11702/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
d'inspecció realitzades per Inspecció de Treball i Seguretat
Social a les Illes Balears durant els mesos de juliol i agost de
2017.

RGE núm. 11705/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
d'inspecció realitzades per Inspecció de Treball i Seguretat
Social a Menorca durant els mesos de juliol i agost de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes actuacions d'inspecció ha realitzat Inspecció de
Treball i Seguretat Social a les Illes Balears durant els mesos
de juliol i agost de 2017?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes actuacions d'inspecció ha realitzat Inspecció de
Treball i Seguretat Social a Menorca durant els mesos de juliol
i agost de 2019?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
P)
M)
RGE núm. 11703/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
d'inspecció realitzades per Inspecció de Treball i Seguretat
Social a Menorca durant els mesos de juliol i agost de 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes actuacions d'inspecció ha realitzat Inspecció de
Treball i Seguretat Social a Menorca durant els mesos de juliol
i agost de 2021?

RGE núm. 11706/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
d'inspecció realitzades per Inspecció de Treball i Seguretat
Social a Menorca durant els mesos de juliol i agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes actuacions d'inspecció ha realitzat Inspecció de
Treball i Seguretat Social a Menorca durant els mesos de juliol
i agost de 2018?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
Q)
N)
RGE núm. 11704/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
d'inspecció realitzades per Inspecció de Treball i Seguretat
Social a Menorca durant els mesos de juliol i agost de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes actuacions d'inspecció ha realitzat Inspecció de
Treball i Seguretat Social a Menorca durant els mesos de juliol
i agost de 2020?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

RGE núm. 11707/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
d'inspecció realitzades per Inspecció de Treball i Seguretat
Social a Menorca durant els mesos de juliol i agost de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes actuacions d'inspecció ha realitzat Inspecció de
Treball i Seguretat Social a Menorca durant els mesos de juliol
i agost de 2017?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
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R)
RGE núm. 11708/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspectors de
Treball a l'estiu de 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants inspectors del cos d'Inspecció de Treball i Seguretat
Social han estat vigilant les condicions laborals a les Illes
Balears durant els mesos de juliol i agost de 2021?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

S)
RGE núm. 11709/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspectors de
Treball a l'estiu de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants inspectors del cos d'Inspecció de Treball i Seguretat
Social han estat vigilant les condicions laborals a les Illes
Balears durant els mesos de juliol i agost de 2020?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

T)
RGE núm. 11710/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspectors de
Treball a l'estiu de 2021 a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants inspectors del cos d'Inspecció de Treball i Seguretat
Social han estat vigilant les condicions laborals a Menorca
durant els mesos de juliol i agost de 2021?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

U)
RGE núm. 11711/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inspectors de
Treball a l'estiu de 2020 a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants inspectors del cos d'Inspecció de Treball i Seguretat
Social han estat vigilant les condicions laborals a Menorca
durant els mesos de juliol i agost de 2020?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

V)
RGE núm. 11712/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a expedients amb
proposta de sanció a les Illes Balears, estiu 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants expedients amb proposta de sanció ha iniciat
Inspecció de Treball i Seguretat Social a les Illes Balears
durant els mesos de juliol i agost de 2021?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

W)
RGE núm. 11713/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a expedients amb
proposta de sanció a les Illes Balears, estiu 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants expedients amb proposta de sanció ha iniciat
Inspecció de Treball i Seguretat Social a les Illes Balears
durant els mesos de juliol i agost de 2020?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

X)
RGE núm. 11714/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a expedients amb
proposta de sanció a Menorca, estiu 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants expedients amb proposta de sanció ha iniciat
Inspecció de Treball i Seguretat Social a Menorca durant els
mesos de juliol i agost de 2021?
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Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Y)
RGE núm. 11715/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a expedients amb
proposta de sanció a Menorca, estiu 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants expedients amb proposta de sanció ha iniciat
Inspecció de Treball i Seguretat Social a Menorca durant els
mesos de juliol i agost de 2020?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Z)
RGE núm. 11716/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractes revisats
pel que fa a la temporalitat, Illes Balears, estiu 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La Inspecció de Treball, quants contractes ha revisat pel
que fa a la temporalitat durant els mesos de juliol i agost de
2021 en el conjunt de les Illes Balears?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
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AB)
RGE núm. 11718/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractes en frau
de llei, Illes Balears, estiu 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La Inspecció de Treball realitzada durant els mesos de juliol
i agost de 2021, quants contractes temporals en frau de llei ha
detectat en el conjunt de les Illes Balears?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AC)
RGE núm. 11719/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractes en frau
de llei, Menorca, estiu 2021.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La Inspecció de Treball realitzada durant els mesos de juliol
i agost de 2021, quants contractes temporals en frau de llei ha
detectat a Menorca?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AD)
RGE núm. 11720/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractes parcials
revisats a les Illes Balears.

AA)
RGE núm. 11717/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractes revisats
pel que fa a la temporalitat, Menorca, estiu 2021.

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

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

Quants contractes parcials ha revisat la Inspecció de Treball
durant els mesos de juliol i agost de 2021 en el conjunt de les
Illes Balears?

La Inspecció de Treball, quants contractes ha revisat pel
que fa a la temporalitat durant els mesos de juliol i agost de
2021 a Menorca?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AE)
RGE núm. 11721/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractes parcials
revisats a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Social ha detectat la inspecció de treball realitzada durant els
mesos de juliol i agost de 2021 en el conjunt de les Illes
Balears?

Quants contractes parcials ha revisat la Inspecció de Treball
durant els mesos de juliol i agost de 2021 a Menorca?

Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
AI)
AF)
RGE núm. 11722/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractes que han
experimentat una ampliació de la jornada com a
conseqüència de la Inspecció de Treball.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants contractes han experimentat una ampliació de la
jornada com a conseqüència de la Inspecció de Treball durant
els mesos de juliol i agost de 2021 en el conjunt de les Illes
Balears?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AG)
RGE núm. 11723/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractes que han
experimentat una ampliació de la jornada com a
conseqüència de la Inspecció de Treball a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants contractes han experimentat una ampliació de la
jornada com a conseqüència de la Inspecció de Treball durant
els mesos de juliol i agost de 2021 a Menorca?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AH)
RGE núm. 11724/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a persones treballant
sense contracte que han hagut de ser donades d'alta.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants casos de persones que estaven treballant sense
contracte i que han hagut de ser donades d'alta a la Seguretat

RGE núm. 11725/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a persones treballant
sense contracte que han hagut de ser donades d'alta a
Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants casos de persones que estaven treballant sense
contracte i que han hagut de ser donades d'alta a la Seguretat
Social ha detectat la inspecció de treball realitzada durant els
mesos de juliol i agost de 2021 a Menorca?
Palma, a 20 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AJ)
RGE núm. 11728/21, del diputat José Javier Bonet i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
instal·lacions d'autoconsum compartit a diversos indrets de
les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
L'IBE ha impulsat les instal·lacions d'autoconsum compartit
en sis municipis de les Illes Balears durant el present 2021:
quatre a Mallorca (Santa Eugènia, Deià, Consell i Ses Salines),
una a Menorca (Ciutadella) i una a Eivissa (Sant Antoni de
Portmany).
Quins criteris s'han seguit per decidir les instal·lacions en
aquests municipis?
Palma, a 21 d'octubre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

AK)
RGE núm. 11729/21, del diputat José Javier Bonet i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió a
Santa Eugènia per a la instal·lació d'autoconsum.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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L'IBE ha impulsat les instal·lacions d'autoconsum compartit
en sis municipis de les Illes Balears durant el present 2021:
quatre a Mallorca (Santa Eugènia, Deià, Consell i Ses Salines),
una a Menorca (Ciutadella) i una a Eivissa (Sant Antoni de
Portmany).
Quina quantitat de diners invertirà l'IBE al municipi de
Santa Eugènia per a la instal·lació d'autoconsum?
Palma, a 21 d'octubre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

AL)
RGE núm. 11730/21, del diputat José Javier Bonet i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió a
Deià per a la instal·lació d'autoconsum.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
L'IBE ha impulsat les instal·lacions d'autoconsum compartit
en sis municipis de les Illes Balears durant el present 2021:
quatre a Mallorca (Santa Eugènia, Deià, Consell i Ses Salines),
una a Menorca (Ciutadella) i una a Eivissa (Sant Antoni de
Portmany).
Quina quantitat de diners invertirà l'IBE al municipi de Deià
per a la instal·lació d'autoconsum?
Palma, a 21 d'octubre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

AM)
RGE núm. 11731/21, del diputat José Javier Bonet i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió a
Consell per a la instal·lació d'autoconsum.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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AN)
RGE núm. 11732/21, del diputat José Javier Bonet i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió a
Ses Salines per a la instal·lació d'autoconsum.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
L'IBE ha impulsat les instal·lacions d'autoconsum compartit
en sis municipis de les Illes Balears durant el present 2021:
quatre a Mallorca (Santa Eugènia, Deià, Consell i Ses Salines),
una a Menorca (Ciutadella) i una a Eivissa (Sant Antoni de
Portmany).
Quina quantitat de diners invertirà l'IBE al municipi de Ses
Salines per a la instal·lació d'autoconsum?
Palma, a 21 d'octubre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

AO)
RGE núm. 11733/21, del diputat José Javier Bonet i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió a
Ciutadella per a la instal·lació d'autoconsum.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
L'IBE ha impulsat les instal·lacions d'autoconsum compartit
en sis municipis de les Illes Balears durant el present 2021:
quatre a Mallorca (Santa Eugènia, Deià, Consell i Ses Salines),
una a Menorca (Ciutadella) i una a Eivissa (Sant Antoni de
Portmany).
Quina quantitat de diners invertirà l'IBE al municipi de
Ciutadella per a la instal·lació d'autoconsum?
Palma, a 21 d'octubre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

L'IBE ha impulsat les instal·lacions d'autoconsum compartit
en sis municipis de les Illes Balears durant el present 2021:
quatre a Mallorca (Santa Eugènia, Deià, Consell i Ses Salines),
una a Menorca (Ciutadella) i una a Eivissa (Sant Antoni de
Portmany).

AP)
RGE núm. 11734/21, del diputat José Javier Bonet i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió a
Sant Antoni de Portmany per a la instal·lació
d'autoconsum.

Quina quantitat de diners invertirà l'IBE al municipi de
Consell per a la instal·lació d'autoconsum?

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

Palma, a 21 d'octubre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

L'IBE ha impulsat les instal·lacions d'autoconsum compartit
en sis municipis de les Illes Balears durant el present 2021:
quatre a Mallorca (Santa Eugènia, Deià, Consell i Ses Salines),
una a Menorca (Ciutadella) i una a Eivissa (Sant Antoni de
Portmany).
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Quina quantitat de diners invertirà l'IBE al municipi de Sant
Antoni de Portmany per a la instal·lació d'autoconsum?
Palma, a 21 d'octubre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

AQ)
RGE núm. 11735/21, del diputat José Javier Bonet i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció de les 24 instal·lacions d'autoconsum restants.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
L'IBE ha impulsat les instal·lacions d'autoconsum compartit
en sis municipis de les Illes Balears durant el present 2021:
quatre a Mallorca (Santa Eugènia, Deià, Consell i Ses Salines),
una a Menorca (Ciutadella) i una a Eivissa (Sant Antoni de
Portmany).
En quins municipis es construiran les 24 instal·lacions
restants d'autoconsum l'any 2022 (fins arribar a les 30
previstes), tal i com avançà el conseller en una entrevista?
Palma, a 21 d'octubre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

AR)
RGE núm. 11736/21, del diputat José Javier Bonet i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a famílies
que es beneficiaran d'"energia barata" abans de final
d'any.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
L'IBE ha impulsat les instal·lacions d'autoconsum compartit
en sis municipis de les Illes Balears durant el present 2021:
quatre a Mallorca (Santa Eugènia, Deià, Consell i Ses Salines),
una a Menorca (Ciutadella) i una a Eivissa (Sant Antoni de
Portmany).
Quantes famílies preveu l'IBE que podran gaudir d'"energia
barata" abans de final d'any?
Palma, a 21 d'octubre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

AS)
RGE núm. 11737/21, del diputat José Javier Bonet i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
presentats a la convocatòria pública de subvencions per a
instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021
a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants expedients s'han presentat a la convocatòria pública
de subvencions per al foment de instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense
ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions
empresarials durant el 2021 a Eivissa?
Palma, a 21 d'octubre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

AT)
RGE núm. 11738/21, del diputat José Javier Bonet i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
presentats a la convocatòria pública de subvencions per a
instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021
a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants expedients s'han presentat a la convocatòria pública
de subvencions per al foment de instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense
ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions
empresarials durant el 2021 a Formentera?
Palma, a 21 d'octubre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

AU)
RGE núm. 11739/21, del diputat José Javier Bonet i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
presentats a la convocatòria pública de subvencions per a
instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021
a Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants expedients s'han presentat a la convocatòria pública
de subvencions per al foment de instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense
ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions
empresarials durant el 2021 a Mallorca?
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Palma, a 21 d'octubre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

AV)
RGE núm. 11740/21, del diputat José Javier Bonet i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
presentats a la convocatòria pública de subvencions per a
instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021
a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants expedients s'han presentat a la convocatòria pública
de subvencions per al foment de instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense
ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions
empresarials durant el 2021 a Menorca?
Palma, a 21 d'octubre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

AW)
RGE núm. 11741/21, del diputat José Javier Bonet i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
acceptats dels que es varen presentar a la convocatòria
pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques
i microeòliques durant el 2021 a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants expedients s'han acceptat dels que es varen presentar
a la convocatòria pública de subvencions per al foment de
instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica
adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i
mitjanes empreses i associacions empresarials durant el 2021
a Eivissa?
Palma, a 21 d'octubre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

AX)
RGE núm. 11742/21, del diputat José Javier Bonet i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
acceptats dels que es varen presentar a la convocatòria
pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques
i microeòliques durant el 2021 a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants expedients s'han acceptat dels que es varen presentar
a la convocatòria pública de subvencions per al foment de
instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica
adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i
mitjanes empreses i associacions empresarials durant el 2021
a Formentera?
Palma, a 21 d'octubre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

AY)
RGE núm. 11743/21, del diputat José Javier Bonet i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
acceptats dels que es varen presentar a la convocatòria
pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques
i microeòliques durant el 2021 a Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants expedients s'han acceptat dels que es varen presentar
a la convocatòria pública de subvencions per al foment de
instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica
adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i
mitjanes empreses i associacions empresarials durant el 2021
a Mallorca?
Palma, a 21 d'octubre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

AZ)
RGE núm. 11744/21, del diputat José Javier Bonet i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
acceptats dels que es varen presentar a la convocatòria
pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques
i microeòliques durant el 2021 a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants expedients s'han acceptat dels que es varen presentar
a la convocatòria pública de subvencions per al foment de
instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica
adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i
mitjanes empreses i associacions empresarials durant el 2021
a Menorca?
Palma, a 21 d'octubre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz
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BA)
RGE núm. 11745/21, del diputat José Javier Bonet i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels expedients acceptats dels que es varen presentar
a la convocatòria pública de subvencions per a
instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021
a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Import total dels expedients que s'han acceptat dels que es
varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per
al foment de instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i
microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre,
petites i mitjanes empreses i associacions empresarials durant
el 2021 a Eivissa?
Palma, a 21 d'octubre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

BB)
RGE núm. 11746/21, del diputat José Javier Bonet i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels expedients acceptats dels que es varen presentar
a la convocatòria pública de subvencions per a
instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021
a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Import total dels expedients que s'han acceptat dels que es
varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per
al foment de instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i
microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre,
petites i mitjanes empreses i associacions empresarials durant
el 2021 a Formentera?
Palma, a 21 d'octubre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

BC)
RGE núm. 11747/21, del diputat José Javier Bonet i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels expedients acceptats dels que es varen presentar
a la convocatòria pública de subvencions per a
instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021
a Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Import total dels expedients que s'han acceptat dels que es
varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per
al foment de instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i
microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre,
petites i mitjanes empreses i associacions empresarials durant
el 2021 a Mallorca?
Palma, a 21 d'octubre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

BD)
RGE núm. 11748/21, del diputat José Javier Bonet i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total dels expedients acceptats dels que es varen presentar
a la convocatòria pública de subvencions per a
instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021
a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Import total dels expedients que s'han acceptat dels que es
varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per
al foment de instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i
microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre,
petites i mitjanes empreses i associacions empresarials durant
el 2021 a Menorca?
Palma, a 21 d'octubre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

BE)
RGE núm. 11749/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
projecte via verda o eix cívic d'Alaró.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Vista la necessitat de millorar la seguretat de les persones
que caminen o es mouen en bicicleta a alguns espais, com la
carretera Consell-Alaró.
Vista la imminència amb què hem d'afrontar l'emergència
climàtica, i que una de les apostes en l'àmbit europeu és la
mobilitat sostenible i el canvi de model cap a facilitar l'ús del
transport públic, les bicicletes i l'anar a peu.
Vist que el Consell de Mallorca ha posat a exposició
pública la primera fase del projecte Via Verda o Eix cívic
d'Alaró:
1. En quin punt es troba la fase que ha de dur a terme el Govern
de les Illes Balears, des del punt on acaba el tram de la
carretera fins a l'estació de tren Consell-Alaró?
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2. Quina previsió hi ha per iniciar aquesta segona fase?
3. Quedarà pressupostat explícitament dins el pressupost 2022
el desenvolupament d'aquesta fase del projecte?
Palma, a 21 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A la gràfica de resultats d´agressions a professionals del
Servei de Salut d'1 de gener a 31 agost de 2021 consta que: 129
professionals no han rebut formació sobre com actuar en cas
d´agressió. Per la qual cosa demanam:
1. Quina és la formació que reben els professionals?

BF)
RGE núm. 11801/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
agressions a professionals del Servei de Salut, notificació i
registre d'agressions, informació.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A la gràfica de resultats d´agressions a professionals del
Servei de Salut d'1 de gener a 31 d'agost de 2021 consta que:
75 professionals no han rebut informació sobre com actuar en
cas d´agressió. Per la qual cosa demanan:

2. Per quin motiu 129 professionals no han rebut informació?
Palma, a 22 d'octubre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BI)
RGE núm. 11806/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mitjans per
realitzar proves TAC a l'Hospital Mateu Orfila.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la informació que reben el professionals?
Per quin motiu 75 professionals no han rebut informació?

Considera la conselleria que els mitjans per realitzar proves
TAC a l'Hospital Mateu Orfila són suficients per oferir un
servei adequat als pacients menorquins?

Palma, a 22 d'octubre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BG)
RGE núm. 11803/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
agressions a professionals del Servei de Salut, notificació i
registre d'agressions, lloc de l'agressió.

Palma, a 25 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

BJ)
RGE núm. 11807/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a temps d'espera
mitjà per poder-se fer una prova TAC.

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

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

A la gràfica de resultats NIRA (1 gener-31 agost 2021),
consten 41 agressions a l´apartat "otras".

Quin és el temps d'espera mitjà per poder-se fer una prova
TAC al sistema de salut pública de les Illes Balears?

On s´han produït aquestes agressions?
Palma, a 22 d'octubre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BH)
RGE núm. 11805/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
agressions a professionals del Servei de Salut, notificació i
registre d'agressions, formació.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Palma, a 25 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

BK)
RGE núm. 11808/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a temps d'espera
mitjà per poder-se fer una prova TAC a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el temps d'espera mitjà per poder-se fer una prova
TAC al sistema de salut pública de les Illes Balears a Menorca?
Palma, a 25 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

BL)
RGE núm. 11809/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motius
d'endarreriment de proves TAC a l'Hospital Mateu Orfila.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La premsa s’ha fet ressò de la mort de la pacient Paqui Miró
(https://catalunyadiari.com/actualitat/paqui-dona-cancer-mort
-esperar-85-dies-tachttps://catalunyadiari.com/actualitat/paqu
i-dona-cancer-mort-esperar-85-dies-tac), que va haver
d’esperar vuitanta-cinc dies per poder-se fer un TAC.
Quin motiu explica que una persona amb dues sol·licituds
preferents per poder-se fer una prova TAC a l’Hospital Mateu
Orfila hagi tardat fins a 85 dies?
Palma, a 25 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

BM)
RGE núm. 11810/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per no
tornar repetir una demora de 85 dies per obtenir un TAC
a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La premsa s’ha fet ressò de la mort de la pacient Paqui Miró
(https://catalunyadiari.com/actualitat/paqui-dona-cancer-mort
-esperar-85-dies-tachttps://catalunyadiari.com/actualitat/paqu
i-dona-cancer-mort-esperar-85-dies-tac), que va haver
d’esperar vuitanta-cinc dies per poder-se fer un TAC.
Quines mesures prendrà el Govern perquè no es torni
repetir una demora així per obtenir un TAC que tenia caràcter
de preferent?
Palma, a 25 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

BN)
RGE núm. 11811/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a falta de resposta a
la queixa del Servei del Pacient.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La premsa s’ha fet ressò de la mort de la pacient Paqui Miró
(https://catalunyadiari.com/actualitat/paqui-dona-cancer-mort
-esperar-85-dies-tachttps://catalunyadiari.com/actualitat/paqu
i-dona-cancer-mort-esperar-85-dies-tac), que va haver
d’esperar vuitanta-cinc dies per poder-se fer un TAC.
El 8 de juliol, dos mesos després de sol·licitar la prova i en
veure que no la citaven, la seva família va posar una queixa al
Servei del Pacient. Per què aquesta família no ha obtingut cap
resposta d’aquesta queixa?
Palma, a 25 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

BO)
RGE núm. 11812/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a falta de resposta a
la carta al gerent de l'Hospital Mateu Orfila.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La premsa s’ha fet ressò de la mort de la pacient Paqui Miró
(https://catalunyadiari.com/actualitat/paqui-dona-cancer-mort
-esperar-85-dies-tachttps://catalunyadiari.com/actualitat/paqu
i-dona-cancer-mort-esperar-85-dies-tac), que va haver
d’esperar vuitanta-cinc dies per poder-se fer un TAC.
Aquesta pacient va escriure una carta el 26 de juliol al
gerent de l’Hospital Mateu Orfila on li demanava que intentés
fer alguna cosa perquè li realitzessin el TAC. Per què aquesta
pacient ni la seva família no ha obtingut cap resposta d’aquesta
carta?
Palma, a 25 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

BP)
RGE núm. 11813/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a criteris per derivar
proves diagnòstiques a clíniques privades.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quins criteris té la direcció mèdica de l'Hospital Mateu
Orfila per derivar proves diagnòstiques a clíniques privades
amb les quals l'IB-Salut té un conveni establert, quan els
serveis propis del Mateu Orfila estan saturats?
Palma, a 25 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

BQ)
RGE núm. 11815/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a instruccions que han donat els superiors jeràrquics del
personal funcionari dels serveis d'inspecció en l'exercici de
les seves tasques en matèria turística.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atesa la resposta a la Sol·licitud de Documentació RGE
núm. 7562/2021, referent a la petició de còpia del Pla
d'inspecció en materia de turisme, de 2018, 2019, 2020 i 2021
a la qual han contestat que no disposen de Pla d'Inspecció en
matèria de turisme, ja que no és una figura tipificada a la norma
que regula el cos inspector de turisme.
Atès l'article 95.3 de la Llei 8/2012, turística de les Illes
Balears, (95.3. En l'exercici de les seves funcions inspectores,
el personal inspector tendrà total independència, sense
perjudici de la dependència als seus superiors jeràrquics a les
instruccions dels quals ha de donar compliment).
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A)
RGE núm. 11817/21, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recursos suficients per als infants amb necessitats
educatives especials.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera el Govern que disposa dels recursos suficients
per als infants amb necessitats educatives especials?
Palma, a 25 d'octubre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

B)
RGE núm. 11818/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a aprovació d'un
règim fiscal propi en benefici dels ciutadans i les empreses
de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, considera que és el moment d'aprovar un
règim fiscal propi en benefici dels ciutadans i les empreses de
les Illes Balears?

Quines són les instruccions que han donat els superiors
jeràrquics del personal funcionari dels serveis d'inspecció en
l'exercici de les seves tasques en matèria turística, a les quals
han de donar compliment? Relacionau la resposta pels anys que
se sol·licitaven a la petició anterior, és a dir, 2018, 2019, 2020
i 2021.

Palma, a 25 d'octubre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

C)
Palma, a 25 d'octubre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 11819/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions del Govern davant una possible sisena onada de
la COVID-19 a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'octubre, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.
Palma, a 27 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Sra. Armengol, està preparat el seu govern per afrontar una
possible sisena onada de la COVID-19?
Palma, a 25 d'octubre de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

7244

BOPIB núm. 126 - 29 d'octubre de 2021

Ordre de Publicació

Sra. Consellera, quin perill suposa per a la normalitat a les
Illes la variant Delta Plus del coronavirus?
Palma, a 27 d'octubre de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'octubre de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 27 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
D)
RGE núm. 11858/21, del diputat Maxo Benalal i
Bendrihem, diputat no adscrit, relativa a participació al II
Pla Nacional contra els Delictes d'Odi.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera, en quina mesura consideraria oportuna la
participació de la comunitat autònoma de les Illes Balears en el
desenvolupament, juntament amb el Govern de la nació, del II
Pla Nacional contra els Delictes d'Odi?

G)
RGE núm. 11886/21, del diputat Antonio Jesús Sanz i
Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a augment de
la freqüència de les visites de salut mental infantojuvenil
per a totes les Illes.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Consellera Gómez, es planteja l'augment de la freqüència de
les visites de salut mental infantojuvenil per a totes les illes,
ateses les conseqüències que ha pogut tenir la pandèmia de
COVID-19, i especialment per als infants i joves de l'illa de
Formentera?
Palma, a 26 d'octubre de 2021
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual

Palma, a 26 d'octubre de 2021
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem
H)
E)
RGE núm. 11881/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pla d'extracció d'arena a la costa de Banyalbufar.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta, quines actuacions pensa impulsar el Govern
davant el pla que possibilita l'extracció inacceptable i
desproporcionada d'arena a la costa de Banyalbufar?

RGE núm. 11887/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de
les necessitats de la Cambra de Comerç de Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com valora el Govern la necessitat de suport per part de la
Cambra de Comerç de Menorca fins a la seva completa
reimplantació?
Palma, a 26 d'octubre de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

Palma, a 27 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
I)
F)
RGE núm. 11882/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a variant Delta Plus del coronavirus.

RGE núm. 11888/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
noves propostes del Govern per a la propera temporada
turística 2022.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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Sr. Conseller, quines noves propostes planteja implementar
el Govern de cara a la propera temporada turística 2022?
Palma, a 27 d'octubre de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

J)
RGE núm. 11889/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nova llei estatal
d'habitatge.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Considera que la nova llei estatal d'habitatge servirà per
resoldre el problema de l'habitatge a les Illes Balears?
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Palma, a 27 d'octubre de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

M)
RGE núm. 11892/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
criteris per a la selecció dels cuiners que havien d'assistir
amb el Govern balear a la cita del 34 Salón Gourmets de
Madrid.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, quins
criteris han seguit per a la selecció dels cuiners que havien
d'assistir amb el Govern balear a la cita del 34 Salón Gourmets
de Madrid que se celebrà el passat mes d'octubre?

Palma, a 27 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Palma, a 27 d'octubre de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

K)
RGE núm. 11890/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
immigració il·legal.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, continua mantenint que la immigració
il·legal no està vinculada a la delinqüència?
Palma, a 27 d'octubre de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

N)
RGE núm. 11893/21, del diputat José Javier Bonet i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens de
les mesures de mobilitat amb les persones afectades.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, considera vostè que
les mesures de mobilitat s'han de consensuar amb les persones
que afecten?
Palma, a 27 d'octubre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

L)
RGE núm. 11891/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a creuers i el seu paper en el model turístic de
Palma.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Negueruela, està d'acord amb el secretari autonòmic de
Sectors Productius i Memòria Democràtica quan afirma que els
creuers no formen part del model turístic de Palma?

O)
RGE núm. 11894/21, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
negociacions amb els sindicats dels Serveis Ferroviaris de
Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, en quina situació es
troben les negociacions amb els sindicats dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca?
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Palma, a 27 d'octubre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

Palma, a 27 d'octubre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

P)

S)

RGE núm. 11895/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte de connexió elèctrica directa a terra per a bucs
al port de Palma.

RGE núm. 11898/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei
d'habitatge estatal i problemàtica de l'habitatge a les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quina valoració fa el conseller de Mobilitat i Habitatge del
projecte de connexió elèctrica directa a terra per a bucs al port
de Palma?

Pensa el Govern que la Llei d'habitatge estatal resoldrà els
problemes d'habitatge a les Illes Balears?
Palma, a 27 d'octubre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 27 d'octubre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
T)
Q)
RGE núm. 11896/21, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació
al Servei d'Urgències de l'hospital de referència de
Menorca durant l'estiu.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera la consellera de Salut que durant aquest estiu no
hi ha hagut saturació al Servei d'Urgències de l'hospital de
referència de Menorca?

RGE núm. 11899/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
davallada d'imposts.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Ara que estan a punt de presentar els pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2022, hi
plantegen una davallada d'imposts?
Palma, a 27 d'octubre de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

Palma, a 27 d'octubre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
U)
R)
RGE núm. 11897/21, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantia de la formació adequada i adaptada a la demanda
dels principals sectors econòmics de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera el Govern que fa els esforços suficients per
garantir la formació adequada i adaptada a la demanda dels
principals sectors econòmics de les Illes Balears?

RGE núm. 11900/21, de la diputada Isabel María
Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de l'atenció primària.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines accions durà a terme el Govern per millorar l'atenció
primària?
Palma, a 27 d'octubre de 2021
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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V)
RGE núm. 11901/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
impuls a l'emprenedoria a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, creu que el Govern de les Illes Balears està
impulsant de manera suficient l'emprenedoria?
Palma, a 27 d'octubre de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
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La falta de rampes d'encallada fa que sigui una autèntica
odissea trobar un punt a la costa on encallar aquestes petites
embarcacions. Som conscients que sí que existeixen altres
mitjans d'encallada en els ports existents a les nostres illes, però
la majoria de vegades estan pensats per a operacions, molt
puntuals, i en moltes ocasions per poder accedir-hi cal
desemborsar quantitats desorbitades que no estan a l'abast de
tothom.
Som conscients també que la majoria d'aquestes actuacions
hauran d'anar acompanyades de terrenys on es puguin crear
petites zones d'aparcament per als vehicles.
Tenint en compte tot això i el fet que les Illes Balears
compten amb 1.283 km de costa, i davant la gran demanda de
rampes d'encallada per a petites embarcacions des de molts dels
ajuntaments de les nostres illes, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'octubre de 2021, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 27 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 11606/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rampes de varada a les Illes Balears, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Demarcació de
Costes de les Illes Balears a donar una solució real als usuaris
i propietaris de petites embarcacions i a valorar el possible
increment del nombre de rampes d'encallada disponibles a les
nostres costes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Demarcació de
Costes de les Illes Balears a dur a terme un estudi on quedi
especificat el possible nombre de rampes d'encallada que es
podrien incrementar i a transmetre aquesta informació als
diferents ajuntaments de les Illes Balears perquè en prenguin
coneixement.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Demarcació de
Costes de les Illes Balears a donar compliment a les sol·licituds
presentades de noves rampes escar pels diferents ajuntaments
de les Illes Balears, sempre que es compti amb una zona
condicionada com a aparcament.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Palma, a 5 d'octubre de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Antonio Costa i Costa

Començarem explicant què és una rampa d'encallada.
Bàsicament és el mitjà amb què compten els propietaris de
petites embarcacions que manquen d'atracada, per poder
tirar-les a l'aigua.

B)

És una realitat el gran increment de petits propietaris
d'embarcacions de pocs metres d'eslora que no tenen atracada
i que necessiten de rampes d'encallada per poder accedir a la
mar.

RGE núm. 11607/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per agilitar la neteja de torrents i
prevenir inundacions a les zones rústiques, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
(procediment d'urgència).

L'article 3.1 de la Llei de costes 22/1988, de 28 de juliol,
diu que “la utilització del domini públic marítimoterrestre i, en
tot cas de la mar i la seva ribera, serà lliure, pública i gratuïta,
per als usos comuns i concordants amb la naturalesa d'aquell,
com passejar, estar, banyar-se, navegar, embarcar i
desembarcar, encallar, pescar, agafar plantes i mariscos i altres
actes semblants que no requereixin d'obres i instal·lacions de
cap mena i que es realitzin d'acord amb les lleis i de manera
reglada o amb les normes aprovades per llei”.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Per l’impacte i els danys
que van ocasionar les inundacions a zones rústiques de
Mallorca i Menorca el 21 i el 22 de setembre, provocades per
la manca de neteja i manteniment dels terrenys; les queixes i

7248

BOPIB núm. 126 - 29 d'octubre de 2021

peticions formulades per les administracions, els propietaris i
els pagesos afectats; i per la necessitat d’aplicar mesures
urgents de prevenció.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears celebrat el
passat 28 de setembre, el Grup Parlamentari Popular va
denunciar els danys i les inundacions que van provocar, a
Mallorca i Menorca, les pluges dels dies 21 i 22 de setembre,
amb especial afectació i impacte sobre les explotacions
agrícolaramaderes.
En el cas de Mallorca, es van registrar més de 70 incidents.
Ho van patir primer Alcúdia, Pollença, Muro i Felanitx; i
després Santanyí, Santa Margalida i S’Albufera; amb
inundacions que van provocar danys materials; i persones que
van haver de ser evacuades, com denuncià l’alcaldessa de
Santanyí, Maria Pons.
Menorca va patir el desbordament del torrent de Ferreries,
amb destrosses a les empreses i infraestructures del polígon i
inundacions en els barrancs d’Algendar i Trebalúger, on es van
perdre arbres de fruita, collites i es van malmetre zones
sembrades; parets seques esfondrades i danys a camins,
barreres i hivernacles.
En el cas del torrent de Trebalúger, els pagesos i propietaris
van tornar a denunciar la manca de manteniment i de neteja,
perquè la Direcció General de Recursos Hídrics, a més de no
actuar, prohibeix que cada lloc pugui netejar el tram del torrent
que discorre per la seva finca, tal com s’havia fet sempre.
El Govern de les Illes Balears no actua ni deixa actuar, i el
resultat d’aquesta política provoca que en els torrents s’hi
acumulen els residus, el fang, les canyes i creix la vegetació de
manera descontrolada, fet que provoca que l’aigua no pugui
circular.
La directora general de Recursos Hídrics, Joana Garau,
explicà després d’aquests fets que el manteniment i la neteja
dels torrents de Balears es realitza a demanda de les
administracions, dels particulars o bé d’ofici, segons les
observacions dels vigilants de la direcció general. A Menorca
només hi ha una persona contractada per dur a terme aquesta
funció.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

inundacions i danys a zones rústiques com els que es van
produir a Menorca i Mallorca el 21 i el 22 de setembre.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir criteris de col·laboració amb els propietaris
i pagesos de les explotacions agrícolaramaderes per detectar les
zones amb major risc d’inundació i que no han estat netejades,
per actuar-hi amb prioritat.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no demorar l’estudi anunciat per la Direcció General
de Recursos Hídrics per reduir la velocitat de l’aigua en el
torrent de Ferreries i definir alternatives per evitar i prevenir
inundacions com la del 21 de setembre.
Palma, a 14 d'octubre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Antonio Costa i Costa

C)
RGE núm. 11609/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
ampliació dels àmbits d'aplicació del decret relatiu a la
promoció de la dieta mediterrània, davant la Comissió de
Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
A les acaballes de l’anterior legislatura, el Govern de les
Illes Balears va aprovar el Decret 39/2019, de 17 de maig,
sobre la promoció de la dieta mediterrània als centres educatius
i sanitaris de les Illes Balears. En aquest sentit, és important
assenyalar que la dieta mediterrània, declarada per la UNESCO
patrimoni de la humanitat, és coneguda com uns dels patrons
dietètics més saludables, tal com ho avala l’evidència científica.
De la mateixa manera, el foment de la dieta mediterrània
comporta d’altres avantatges en diferents àmbits, com per
exemple, una agricultura i una ramaderia més sostenibles; una
menor dependència de l’exterior del producte primari; i un
impacte més reduït sobre el clima i l’escalfament global del
planeta.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar la neteja dels torrents, amb una tramitació
més ràpida i eficaç de les peticions que formulen els pagesos i
propietaris; i una major activitat de control de les zones de
major risc, que ha d’implicar comptar amb més vigilants.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir un pla anual de neteja dels torrents amb la
participació dels consells insulars i dels ajuntaments, que han
d’indicar els espais i les zones amb major risc d’inundació.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a incrementar els recursos i els mitjans que destina a la
vigilància i la neteja dels torrents per evitar i prevenir noves

Altrament, la incidència de l’obesitat infantil a les Illes
Balears, allà on un de cada quatre alumnes de la nostra
comunitat autònoma presenta excés de pes, i allà on només un
31 per cent afirma complir amb el patró de la dieta
mediterrània; requereix de l’aplicació de mesures específiques
per combatre un consum excessiu de sucs envasats, productes
de pastisseria, llepolies, aperitius o refrecs. Per això, el decret
esmentat anteriorment pretén fomentar en els centres educatius
i hospitalaris una dieta saludable i una millor educació de la
ciutadania entorn els avantatges de la dieta mediterrània.
El decret esmentat establia un termini d’un any per a
l’adaptació dels criteris establerts als centres educatius i
hospitalaris. Si més no, cal continuar ampliant els espais
d’aplicació d’aquest decret per afavorir l’extensió de les
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mesures previstes en d’altres àmbits i continuar, d’aquesta
manera, promocionant i fomentant el patró de la dieta
mediterrània a la nostra comunitat autònoma.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar el Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre la
promoció de la dieta mediterrània als centres educatius i
sanitaris de les Illes Balears amb l’objectiu d’ampliar els seus
àmbits d’aplicació per continuar afavorint el foment del patró
de la dieta mediterrània.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intensificar els controls i les inspeccions relatives al
compliment del Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre la
promoció de la dieta mediterrània als centres educatius i
sanitaris de les Illes Balears.
Palma, a 18 d'octubre de 2021
Els diputats
Juli Dalmau i de Mata
Antònia Martín i Perdiz
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

D)
RGE núm. 11650/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a impuls a les
produccions pròpies de les Illes Balears a IB3, davant la
Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
El sector audiovisual a les Illes Balears ha patit com molts
altres sectors l’impacte de la pandèmia i, en l’actualitat, es
troba en una situació límit que ha empitjorat a causa dels
continus retalls en la contractació de continguts a IB3 televisió
i al deficient funcionament de l’Institut d’Indústries Culturals.
Segons dades publicades a l'informe elaborat per la
Fundació Impulsa a sol·licitud de l'APAIB, abans de la crisi
sanitària i econòmica provocada per la COVID-19, el sector
audiovisual havia experimentat un creixement de l'ocupació que
duplicava la de la resta del teixit productiu balear, que el
posicionava com a motor d'ocupació altament especialitzat. Un
sector que generava un valor afegit brut de 64,9 milions d'euros
anuals, el que representà el 0,3€ del valor brut regional.
Actualment, encara que IB3 manté el mateix pressupost que
l’any 2020 (33,9 milions d’euros), veurà reduït, en 2,5 milions
d’euros, el pressupost per a la producció de continguts,
excloent els informatius, ja que passarà dels 10 milions d'euros
que es van executar l'any 2020, als 7,5 milions que es preveu
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executar aquest any. Aquesta reducció perjudica greument el
teixit productiu audiovisual de les Illes Balears, perquè posa en
greu risc la supervivència de les productores i la feina dels seus
treballadors, més de mil famílies es veurien afectades per
aquests retalls.
Dins la televisió, hi ha un pressupost que es dedica a la
producció de continguts. Aquest pressupost no inclou els
informatius, que du l’empresa guanyadora de la licitació, sinó
que es tracta d’una quantitat dedicada a la producció de la resta
de programació de la televisió, a través d’encàrrecs de
producció i coproduccions. Aquests continguts els realitzen
productores tant locals com de fora de les Illes Balears.
Recordem que IB3 té entre els seus principis com a servei
públic dins el Pla d’Activitats de l’Ens Públic, el de “Promoure
el desenvolupament de la indústria audiovisual, dinamitzant un
sector econòmic de gran potencial de futur”. Així mateix, la
Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, estableix en el títol 1, article
2.1.h) que IB3 ha de “procurar el desenvolupament del sector
audiovisual des del punt de vista de la millora de la seva
contribució a l’economia de la comunitat autònoma”.
En aquest sentit, l'APAIB (Associació de Productores
d'Audiovisuals Illes Balears) planteja la necessitat de garantir
dins el pressupost de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la quantitat destinada a la producció de continguts. En
aquest moment, aquesta partida és la més flexible a l’hora de
fer retalls i ajusts pressupostaris, qüestió que sembla del tot
incoherent, ja que l’emissió de continguts audiovisuals per als
ciutadans de les Illes Balears és la raó de ser de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. A més, l'APAIB reclama
regularitat i estabilitat en el calendari de contractacions i
convocatòries públiques que es traduirien en una major
estabilitat de les plantilles.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les
Illes Balear presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el pressupost d'IB3 per a la producció
de continguts (excloent els informatius i els seus programes
vinculats a la licitació) per sobre del 30% del pressupost total
d'IB3.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a blindar la partida per a la contractació de
continguts per evitar retallades que posin en perill l'estabilitat
de les plantilles.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a equilibrar la contractació al llarg de l’any, per
evitar que les contractacions es concentrin en el darrer
trimestre.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar la dotació econòmica de l'Institut
d'Indústries Culturals que possibilitaria l’increment econòmic
de les convocatòries i l’augment de la competitivitat de les
nostres produccions a l'exterior.
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Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar la plantilla de l'Institut d'Indústries
Culturals per tal de permetre el correcte desenvolupament de la
seva tasca.
Palma, a 14 d'octubre de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu
Josep Melià i Ques

estrangeres, però sobretot hauria de servir principalment, per
impulsar i desenvolupar la indústria audiovisual local (per
exemple, obligant les empreses estrangeres a col·laborar amb
la indústria local mitjançant la contractació de professionals
locals, etc.), per això és imprescindible la participació en
aquest projecte de les associacions més significatives del
sector.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei

E)
RGE núm. 11651/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a impuls al sector
audiovisual de les Illes Balears, davant la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un Hub Audiovisual de la Indústria
Cultural de les Illes Balears amb la col·laboració del sector per
impulsar i desenvolupar la indústria audiovisual local.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar amb recursos econòmics suficients el
projecte del Hub Audiovisual de la Indústria Cultural de les
Illes Balears, fugir de la creació de grans infraestructures,
incrementar el pressupost per al foment de la producció local
i afavorir la col·laboració de les empreses internacionals que
cerquen les illes com a plató amb les productores locals.

La pandèmia va afectar greument la indústria audiovisual en
general i la balear en particular, i ho va fer en tots els seus
aspectes, des de la planificació, el finançament i el
desenvolupament de projectes, passant per la producció, la
postproducció, la distribució i l'exhibició fins a la cancel·lació
o l'ajornament d’esdeveniments prèviament programats.
No obstant això, el sector audiovisual ha demostrat que
malgrat les dificultats provocades per la crisi sanitària i
econòmica de la COVID-19 és un sector amb una gran
capacitat de resiliència i d’adaptació dels professionals que
l’integren.
Amb tot i això, és evident que la indústria audiovisual
balear necessita un impuls potent per part de les
administracions que posi a Balears al capdavant de la indústria
audiovisual.
En aquest sentit és de vital importància el projecte del Hub
Audiovisual de la Indústria Cultural de les Illes Balears que
està elaborant l’Institut d’Indústries Culturals.
Pensem que ha de ser un projecte ambiciós, suficientment
dotat econòmicament, que serveixi de fil conductor i
dinamitzador de l’efervescent moment que viu el món
audiovisual a Balears, gràcies a l’existència de companyies i
professionals que són ja una referència en l’àmbit nacional.
Aquest hub ens ha de permetre atreure i retenir talent, ha de
suposar un pla transversal de suport sense precedents que
acceleri la recuperació, desenvolupi el potencial competitiu i
creï ocupació, no només a les indústries creatives sinó també a
les auxiliars, a la vegada que ha de garantir l’estabilitat dels
professionals. Tot això, ha de beneficiar, no tan sols el sector
audiovisual, sinó el conjunt de la indústria cultural de les
nostres illes.
La creació d’un hub suposa una gran oportunitat per
convertir Balears en un referent de la producció audiovisual. El
hub funcionaria com a reclam inicial per a grans plataformes

Palma, a 15 d'octubre de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu
Josep Melià i Ques

F)
RGE núm. 11659/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impuls d'un urbanisme i una mobilitat amb perspectiva de
gènere, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
I. Espai públic
Malgrat que les dones representen el 51% de la població
mundial, continuen sent excloses en la presa de decisions i, per
aquest motiu, cal redistribuir l'espai públic per tal de
desjerarquitzar i despatriarcalitzar l'urbanisme. També és
imprescindible incorporar diversitat d'experiències de gènere en
la participació, transformar les dinàmiques de poder i iniciar
processos per visibilitzar temes fins ara no contemplats.
La incorporació de la perspectiva de gènere en un procés
urbanístic permet integrar diversos individus amb diverses
necessitats i experiències, a més de visibilitzar fets decisius en
el bagatge vital de les persones. Aquests elements tenen un gran
impacte en la configuració urbana, en quins serveis es
prioritzen, com s'estructuren els sistemes de mobilitat o en la
percepció de seguretat de les persones a l'espai públic. Per tant,
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la perspectiva de gènere interseccional és fonamental per tenir
en compte aquests factors de disseny i gestió de la ciutat.
Les necessitats que porten associats els treballs de la vida
quotidiana solen oblidar aquells elements relacionats amb
l'esfera reproductiva i de la cura de les persones. La
planificació urbana ha d'integrar l'economia urbana des d'una
perspectiva social i solidària. L'economia de les ciutats s'ha
adreçat a aconseguir un creixement econòmic que, per
descomptat, no s'ha traduït sempre en un repartiment més just
dels recursos ni en una major distribució de riquesa.
L'espai públic és un àmbit divers i inclusiu, en el qual han
de promoure's l'autonomia i la socialització de les persones. El
dret a la ciutat es materialitza en l'accés i el gaudi de l'espai
públic que té la població. Malgrat això, la configuració, la
localització i els usos de l'espai públic solen generar jerarquies
i desigualtats que si s'analitzen des de la perspectiva de gènere
es poden caracteritzar de la següent manera.
Els homes i les dones empren de manera diferenciada els
espais públics i, a la vegada, això influeix en les activitats i els
usos que en fan les persones. El fet de tenir un cos femení
condiciona com les dones empren els espais públics, ja que la
seva percepció de seguretat quan caminen per la ciutat està
determinada per l'experiència dels assetjaments i les agressions
viscudes en aquest entorn. Per altra banda, també limita la
configuració androcèntrica que prioritza i fomenta, a través del
disseny urbà i l'ordenació del territori, unes experiències
enfront d'unes altres. Aquesta configuració està estretament
lligada als usos que s'han considerat normatius i neutres en
l'espai públic però que, en realitat, responen a l'experiència
concreta d'una part de la població: la masculina.
La principal diferència en la vida quotidiana de dones i
homes recauria en el temps i en el grau de responsabilitat
dedicats a les tasques de cures. El repartiment desigual
d'aquestes responsabilitats porta al fet que les dones,
malauradament per culpa d'aquesta desigualtat encara existent,
emprin més determinats equipaments o serveis en funció del
treball de les seves cures: serveis mèdics, espais públics a l'aire
lliure, comerç... i això està estretament lligat a com s'empren els
espais públics.
Un espai públic de qualitat i de relació fomenta la diversitat
d'usos i activitats per part dels diversos subjectes i ha de
complir cinc característiques (entre d'altres): proximitat,
vitalitat, diversitat, autonomia i representativitat.
Els equipaments i serveis han estat planificats
tradicionalment subjectes al gènere, la classe, l'origen i altres
condicionants socials. Aquestes infraestructures quotidianes
s'empren diàriament i són indispensables com a suport i per a
la millora de la qualitat de vida de les persones, a totes les
seves etapes vitals. En un entorn determinat, és necessari
abordar la planificació d'un equipament públic com una unitat,
un element que forma part d'una xarxa quotidiana de serveis i
en relació amb les necessitats específiques derivades de
l'atenció que ofereix a l'àmbit del barri.
De vegades es poden trobar equipaments que es concentren
a una part del territori, en determinats barris o poblacions,
privilegiant el seu accés a una part de la població i excloent-ne
una altra, perquè el disseny de la xarxa d'equipaments no ha
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tengut en compte els criteris d'accessibilitat, proximitat i
permeabilitat, però també per haver privilegiat uns usos enfront
d'uns altres. Per tot plegat, els equipaments han de seguir unes
línies bàsiques que fomentin l'autonomia i l'accessibilitat i que
atenguin la diversitat i assegurin l'accessibilitat a tots els seus
entorns.
La percepció d'(in)seguretat -tenint en compte que és
diferent per a dones i homes, i que ha d'abordar-se per guanyar
autonomia gràcies a espais públics adequats- condiciona el
lliure desplaçament de les persones per la ciutat. És un element
imprescindible perquè les persones puguin gaudir lliurement de
l'entorn urbà a qualsevol hora del dia.
La percepció de seguretat de les dones està marcada per la
violència exercida sobre el seu cos sexuat i determina, sobre
manera, com vivim els diversos espais, siguin domèstics,
comunitaris o públics. Les dones tendeixen a tenir por de la
violència sexual, aquella que ataca la part més íntima dels seus
cossos, i adaptar-se i limitar la seva vida quotidiana per la por
a ella.
Incloure la percepció de seguretat permet prendre
consciència de com la por limita la llibertat i la mobilitat de les
dones i pensar en les formes de resposta, principalment les
activitats nocturnes, tant en àmbits d'oci com de treball, i
especialment en els trajectes i l'ús de determinats espais.
Des dels anys setanta, el moviment i la investigació
feminista han apostat perquè la planificació física de l'entorn
vagi acompanyada d'elements socials i econòmics. Així mateix,
s'ha analitzat la (in)seguretat de les dones a les ciutats i els
entorns quotidians, detallant què s'entén per «violència de
gènere» i per «percepció de por i seguretat», amb la finalitat
d'anar més enllà de la violència i el crim tipificat per la llei.
Incloure la percepció de la por permet estudiar, per exemple,
l'assetjament sexual al carrer, un tipus de violència no
criminalitzada, però que impacta de ple en l'accés i el dret de
les dones a l'espai públic.
D'aquesta manera, es pot concloure que els entorns segurs
des de la perspectiva de gènere compleixen les següents
característiques:
• Visible: permet, a través del disseny de l'espai que pugui
visualitzar-se tot els elements i les persones que hi ha a
l'entorn i localitzar possibles sortides en una situació de
risc; que promogui la visibilitat simbòlica i social de les
dones com a subjectes actius, reconeixent els diversos
papers que desenvolupen a la societat sense caure en
estereotips, fomentant llocs que reconeguin figures
femenines i rols infravalorats. Exemples d'això són carrers
amb enllumenat que acompanya de manera contínua els
itineraris de vianants, sense racons, amb edificis que
mantenguin activitat a les plantes baixes, etc.; i també
espais que visibilitzin el treball de les dones, com la
recuperació de la història dels rentadors comunitaris o
places i carrers amb noms femenins.
• Vigilat: que permeti la vigilància informal, aquella exercida
entre iguals i de manera solidària i no autoritària, que
respongui a l'accepció de tenir cura que reclamava Jane
Jacobs. Es dóna, per exemple, en un camí escolar on els
comerços d'un barri formen part de la xarxa que acompanyi
nins i nines a l'escola.
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Senyalitzat: que disposi de senyals i marques legibles
(visuals, acústiques i tàctils) que ajudin a comprendre la
ciutat i la seva estructura, i a orientar-se fàcilment; i una
retolació realitzada amb iconografia no sexista i diversa
respecte d'edats i cossos.
Equipat: amb infraestructures que donin suport a les
activitats de la vida quotidiana a una distància i temps
accessibles, en un ambient net i acollidor, que garanteixin
que hi hagi persones diverses emprant els espais públics,
perquè estan dotats amb bancs per al descans i la
socialització. Arbres que donin ombra a l'estiu, però ben
mantinguts perquè no obstaculitzin l'enllumenat o zones de
joc per a diversos grups d'edat i que serveixin tant a les
persones que juguen com a les que cuiden.
Vital: que garanteixi la presència de persones, la diversitat
d'activitats, la trobada, la relació i l'ajuda mútua. Trobam
entorns vitals a zones multifuncionals, que combinen
activitat residencial, comercial i administrativa, connectades
amb transport públic i eixos per a vianants.
Comunitari: que afavoreixi l'apropiació i el sentiment de
pertinença de les persones reforçant la cohesió social i la
participació comunitàries. Segons quins usos i activitats es
prioritzen en el disseny dels espais, poden afavorir-se la
convivència, l'intercanvi i la socialització de les persones de
manera igualitària, i contribuir a l'ampliació de les xarxes
socials i enfortint la pertinència a la comunitat.

Les polítiques de planificació urbana nocturna han de
respondre a com la por, la seguretat i el risc afecten les dones
que treballen de nit, incloent-hi una anàlisi interseccional que
trenqui amb arguments essencialistes sobre la por d'homes i
dones. Aquest tipus de planificació urbana té l'obligació de
respondre a la paradoxa de mobilitat de les dones. És
inconcebible que en termes generals, les dones tenguin una
mobilitat més sostenible, complexa i diversa que els homes
durant el dia, però que es pugui veure paralitzada a la nit per
por a la violència. Existeixen multitud d'estudis que mostren
aquesta paradoxa i les polítiques de planificació urbana encara
no han posat tota l'atenció que es mereix aquest problema.
II. Mobilitat
La mobilitat té un caràcter democratitzador en la mesura
que permet a un major nombre de ciutadanes i ciutadans fer-ne
ús en el seu propi territori per activitats laborals, domèstiques
o lúdiques. Possibilitar el seu accés implica facilitar el
moviment en les diverses situacions personals i a les diverses
esferes que té la ciutat. Això suposa adaptar les polítiques que
organitzen la mobilitat a les característiques individuals més
diverses: renda, edat, gènere.
La mobilitat dels pobles i les ciutats també s'ha planificat
tradicionalment privilegiant un tipus de subjecte: l'home, blanc,
de classe mitjana i amb vehicle propi. Això té a veure amb el
fet que les polítiques de mobilitat i transport han estat
dominades per certes disciplines molt masculinitzades i
travessades per una visió profundament androcèntrica.
Si s'analitza la mobilitat quotidiana per sexes, els estudis
demostren en tots els contexts que la mobilitat quotidiana de les
dones és més complexa, sostenible i diversa. De fet, alguns
experts sostenen que per desenvolupar models de mobilitat
sostenible haurien de prendre's els patrons de mobilitat de les
dones, perquè a més de ser sostenibles, els rols de gènere

condicionen com es mouen les persones a la ciutat depenent de
les seves diversitats i de les seves responsabilitats a la cura.
El model de mobilitat centrat en el cotxe ha condicionat que
no es pugui accedir a determinades oportunitats econòmiques,
educatives, culturals, socials o esportives. Cal assenyalar també
que la feminització de la pobresa està travessada per la classe,
el barri on es viu, la condició de migrant o persona racialitzada,
etc.
La mobilitat hauria de ser accessible i diversa per respondre
a la varietat de necessitats, ritmes, cossos, estats de salut i
nivells econòmics. Encara trobam barreres físiques, no sols per
a persones amb mobilitat reduïda, sinó també per a altres tipus
de diversitats funcionals, visuals, auditives, etc., que troben
limitat el seu dret a la mobilitat i a la ciutat, perquè l'urbanisme
els exclou.
La clàssica divisió de motivacions de mobilitat és cada
vegada més qüestionada, ja que han proliferat els
desplaçaments personals, no ocupacionals. Que s'anomenin
«personals» fa que s'invisibilitzi la càrrega de cures i treball
domèstic que comporten. A més, el transport públic i les
infraestructures de mobilitat encara poden avançar per
respondre a aquestes responsabilitats.
Perquè una mobilitat sigui quotidiana i cuidadora, s'han de
pensar en termes de recorreguts funcionalment útils, que
connectin diversos transports.
La mobilitat ha de comptar amb una perspectiva feminista
i que prioritzi la mobilitat activa i, en particular, la de vianants.
Els carrers han de concebre's com un element vertebrador dels
trajectes de vida quotidiana i han d'oferir varietat d'opcions per
als diversos tipus de desplaçaments i horaris de les persones,
sense estandarditzar els cossos ni els espais, sinó incorporant i
facilitat la seva pluralitat.
De la mateixa manera que la conformació de l'estructura
urbana, la definició i el disseny de l'espai domèstic han d'ajudar
a llimar jerarquies segons les persones i les activitats que
desenvolupen en un determinat lloc.
El disseny de les infraestructures lligades a la mobilitat no
proporciona ni autonomia, ni seguretat ni llibertat de moviment
de les dones. Factors que van des de la configuració de les
zones d'aparcament fins als tipus de connexió a preus existents
entre el transport i el lloc de treball o residència porten les
dones a canviar els recorreguts, buscar alternatives o dependre
d'altres persones per arribar a la feina i tornar-ne.
III. Habitatge
Quan es defineix un programa funcional d'habitatges, els
espais reservats per a les tasques reproductives són reduïts al
mínim i queden delimitats exclusivament a la cuina i al
rentador, sense qüestionar els requeriments i les funcionalitats
en relació amb la resta d'activitats i espais, ni la seva mesura,
ni la seva organització. En l'articulació i la distribució espacial,
continuen repetint-se les estructures jeràrquiques i rígides de la
família nuclear patriarcal, que queden reflectides, entre d'altres,
en la nul·la consideració que es té del treball reproductiu i les
seves necessitats.
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No tenir en compte la diversitat de necessitats i no incloure
la participació dels seus habitants en la definició del programa
d'habitatge és una cosa que respon a la lògica imperant
d'intentar estandarditzar els usos i les activitats que
desenvolupen les persones. Aquesta homogeneïtzació no té en
compte que vivim en una societat cada vegada més heterogènia
i que la diversitat de necessitats es multipliquen. A Barcelona,
per exemple, sols el 30% de les llars corresponen a llars
familiars anomenades «convencionals» (formades per parelles,
filles i fills), el 70% restant està format per llars unipersonals,
famílies monoparentals o monoparentals, dos nuclis familiars
que conviuen, o persones sense llaços familiars que viuen
juntes, entre altres moltes formes de convivència.

•

•

•

•
És fonamental que no existeixi una jerarquia entre les
diverses persones que habiten l'espai per raó de sexe, edat o
qualsevol altra condició. En aquesta línia, tampoc no han
d'existir jerarquies entre les tasques que es desenvolupen a
l'habitatge, deixant a les reproductives els espais marginals i
pitjor localitzats. També ha d'existir una lògica quant a la
connexió dels espais, la seva funcionalitat i versatilitat en
relació amb les tasques reproductives.
També els edificis d'habitatges poden proposar espais d'ús
compartit de serveis perquè les persones d'una mateixa escala
puguin relacionar-se entre si i establir vincles sòlids de suport
mutu.
La construcció de l'habitatge també ha d'estar estretament
relacionada amb les formes de tinència imperants. A la nostra
societat s'ha promogut la compra d'habitatge tradicionalment,
com el model a seguir, assentat sobre la idea que si no es
compra un habitatge no ets ningú. Per això és imprescindible
seguir impulsant altres formes de tinència com el lloguer social,
l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús o el «cohousing», que
responen en major mesura a la diversitat d'unitats de
convivència, de nivell econòmic o de cicle vital.
Cal posar especial èmfasi a facilitar l'accés a l'habitatge a
les dones, ja que, a causa de la feminització de la pobresa,
tenen majors dificultats econòmiques per poder-hi accedir. A
més, tant a les llars unipersonals formades per dones majors
que viuen soles com a les llars monomarentals, les dificultats
econòmiques són freqüents, cosa que condueix a unes
condicions habitacionals més precàries, a un major percentatge
de desnonaments o a patir pobresa energètica.
La pràctica d'un urbanisme inclusiu estableix els següents
paràmetres:
• Sostenible: posa en el centre la cura dels ecosistemes en què
vivim i proposa un model urbà compatible i respectuós amb
els recursos naturals existents; fomenta la regeneració dels
barris i la rehabilitació dels edificis.
• Interdisciplinari: incorpora àrees amb diverses
competències a l'hora de planificar i projectar, aprofitar la
diversitat de coneixements per apropar-se a una societat
complexa.
• Participat: la ciutadania ha de ser part de la presa de
decisions de qualsevol projecte sobre el seu espai quotidià.
Aquesta participació té un doble vessant: d'una banda,
permet recollir el
• coneixement acumulat pel veïnat i, de l'altra, permet la
implicació i la negociació col·lectiva (cogestió) sobre el
projecte.
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Transversal: suposa que tots els projectes han d'incorporar
el gènere, és a dir, tenir presents les diferències i les
desigualtats entre homes i dones i garantir l'accés a tots els
béns i recursos en igualtat de condicions.
Obert i compartit: tot procés urbanístic ha de ser
transparent; això implica claredat i accés a tota la
informació durant el procés; també ha de ser compartit, és
a dir, tota la informació ha de ser accessible, per poder
comparar i analitzar en l'àmbit global.
Interescalat: qualsevol projecte urbà, quan s'analitza des de
diferents escales, des de l'urbs fins a la cantonada, ens
ofereix moltes lectures, totes importants a l'hora de crear
espais inclusius i totes complementàries.
Flexible: un procés de treball flexible aborda nous
conceptes per a la millora de la vida quotidiana i assaja
nous models urbans des de les petites intervencions i els
usos temporals de l'espai urbà; preveu les necessitats i els
requeriments canviants al llarg de la vida del projecte i, per
tant, el pensa de manera oberta i modificable.

Per tots aquests motius, els grups sotasignants presentam la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, en col·laboració amb els consells insulars, els
ajuntaments i l'IB-Dona, a impulsar la perspectiva de gènere en
el disseny de la mobilitat, l'habitatge, l'urbanisme, l'ordenació
territorial i l'espai públic.
Palma, a 19 d'octubre de 2021
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Josep Ferrà i Terrassa

G)
RGE núm. 11660/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista i Unidas Podemos, relativa a institucionalització
de la Conferència de presidents de comunitats autònomes,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos presenten la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
La Conferència de presidents és l'òrgan de màxim nivell
polític de cooperació entre l'Estat i les comunitats autònomes
i ocupa la cúspide del conjunt d'òrgans de cooperació
multilateral.
Està formada pel president del Govern, que la presideix, i
pels presidents de les disset comunitats autònomes i de les
ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.
La creació de la Conferència de presidents ha estat la
iniciativa més important dels últims anys, tant política com
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institucional, per al desenvolupament de la cooperació, ja que
culmina el sistema de Conferències sectorials i incorpora a les
relacions interadministratives a Espanya un instrument
àmpliament desenvolupat i que ha provat la seva eficàcia en
altres països d'estructura política composta.
Es va constituir el 28 d'octubre de 2004. Atesos la
naturalesa i el nivell polític de la Conferència, el seu àmbit
d'actuació és obert i té per finalitat debatre i adoptar acords
sobre assumptes d'especial rellevància per al sistema
autonòmic.

•

•
•

Aquest òrgan té atribuïts tres grans objectius:
Debatre les grans directrius de les polítiques públiques,
sectorials i territorials, d'assumptes d'importància rellevant
per a l'estat de les autonomies que afectin els àmbits
competencials tant estatal com autonòmic.
Potenciar les relacions de cooperació de l'Estat amb les
comunitats autònomes.
Impulsar i orientar els treballs de les conferències sectorials
i altres òrgans multilaterals de cooperació.

Aquests objectius han de ser la pedra angular del sistema de
cooperació territorial que serveixi per continuar construint.
La Conferència disposa d'un reglament intern de
funcionament que va ser adoptat a la IV reunió celebrada el 14
de desembre de 2009, modificat a la VI reunió celebrada el 17
de gener de 2017.
Aquest reglament la dota de capacitat operativa, però es
creu necessari dotar-la al mateix temps d'instruments, això és,
d'un suport organitzatiu i sobretot d'una cultura de participació
que li doni fortalesa de manera permanent.
Des de la seva creació el 2004 fins a la passada legislatura
que va acabar el setembre de 2019, la Conferència de
presidents havia celebrat sis reunions,
I Conferència de presidents. 28 d'octubre de 2004.
II Conferència de presidents. 10 de setembre de 2005.
III Conferència de presidents. 11 de gener de 2007.
IV Conferència de presidents. 14 de desembre de 2009.
V Conferència de presidents. 2 d'octubre de 2012.
VI Conferència de presidents. 17 de gener de 2017.
Cadascuna de les reunions de la Conferència de presidents
ha servit per avançar en l'aprovació de nombroses accions que
posen de manifest el fonament del públic i la necessitat i bona
fi de les relacions tant multilaterals com bilaterals. D'aquí la
importància de promoure la institucionalització de la
Conferència de presidentes i presidents autonòmics, establint
una reunió anual de les seves sessions, així com un òrgan
permanent de suport i assistència.
La situació de crisi sanitària soferta al nostre país a
conseqüència de la COVID-19 ha posat de manifest la veritable
utilitat d'aquest òrgan i la importància que el govern de Pedro
Sánchez li atorga, així s'han celebrat fins a devuit reunions
extraordinàries de la Conferència de presidents autonòmics en
molt poc temps, entre març de 2020 i juliol de 2021. Aquesta
xifra de reunions té una especial transcendència atès que
representa més del doble de les que s'havien celebrat fins a
aquest moment i una cosa tremendament important: amb la
participació de tots els presidents i les presidentes:

VII Conferència de presidents. 15 de març de 2020
VIII Conferència de presidents. 22 de març de 2020
IX Conferència de presidents. 29 de març de 2020
X Conferència de presidents. 5 d'abril de 2020
XI Conferència de presidents. 12 d'abril de 2020
XII Conferència de presidents. 19 d'abril de 2020
XIII Conferència de presidents. 26 d'abril de 2020
XIV Conferència de presidents. 3 de maig de 2020
XV Conferència de presidents. 10 de maig de 2020
XVI Conferència de presidents. 17 de maig de 2020
XVII Conferència de presidents. 24 de maig de 2020
XVIII Conferència de presidents. 31 de maig de 2020
XIX Conferència de presidents. 7 de juny de 2020
XX Conferència de presidents. 14 de juny de 2020
XXI Conferència de presidents. 31 de juliol 2020
XXII Conferència de presidents. 4 de setembre de 2020
XXIII Conferència de presidents. 26 d'octubre de 2020
XXIV Conferència de presidents. 30 de juliol de 2021
Mai abans no s'havien celebrat tantes conferències de
presidents a l'inici d'una legislatura. És una mostra més de la
voluntat d'aquest govern de dialogar i arribar a acords amb les
autonomies i de mostrar el seu compromís ferm i el seu
respecte amb l'estat autonòmic.
Atès que la darrera conferència presencial ordinària va tenir
lloc el 17 de gener de 2017, i el comitè preparatori d'impuls i
seguiment es va reunir el passat 30 de gener de 2019, a la vista
de la situació que viu el nostre país per la crisi sanitària, social
i econòmica, i tenint com a principal repte afrontar la
reconstrucció del país, es fa més necessari i urgent que mai
procedir a la seva convocatòria presencial el més aviat possible
i comptar amb la presència de tots els representants dels
diferents governs autonòmics.
Si haguéssim mesurat el nostre estat de les autonomies a
través d'una simulació, la millor hauria estat una crisi sanitària
en forma de pandèmia. I el resultat ha estat, almenys, raonable.
En el cas de les vacunacions, brillant.
Per altra banda, tenim evidències sobre el fet que la
progressiva descentralització en la prestació dels serveis
públics, que ha propiciat el desenvolupament del nivell
d'autogovern de les comunitats autònomes, ha tingut efectes
significatius en l'economia espanyola. Amb això es qüestiona
la crítica tradicional a la suposada i inherent ineficiència del
sector públic.
L'estat de les autonomies que emergeix de la Constitució de
1978 l'ha convertit en un país també descentralitzat. Les dades
disponibles sobre el procés de més de vint-i-set anys de
descentralització i de consolidació d'un estat autonòmic a
Espanya ofereixen un balanç globalment positiu. La relació
entre les taxes de variació d'aquesta despesa pública
descentralitzada per comunitats autònomes i les del creixement
del seu PIB no sols suggereix una clara vinculació entre
descentralització i progrés, sinó que permet col·legir que la
seva major incidència sobre el creixement s'aconsegueix quan
es té la convicció política en l'eficiència de la despesa pública.
Per part seva, la inversió pública de l'estat en les autonomies
s'ha consolidat en unes taxes de creixement de l'estoc de capital
públic superiors a les del privat.
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Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a seguir impulsant la convocatòria de la Conferència de
presidentes i presidents autonòmics de manera periòdica amb
caràcter anual, així com de manera extraordinària quan es
consideri oportú i a comptar amb la presència de tots els
representants dels diversos governs autonòmics, per avançar en
l'aprovació d'accions que tenguin com a principal objectiu la
reconstrucció social i econòmica del nostre país.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a impulsar la institucionalització de la Conferència de
presidents i a dotar-la dels instruments necessaris a través d'una
Secretaria Permanent, adscrita al titular del Ministeri de
Política Territorial i Funció Pública, que servirà de suport tant
a la Conferència de presidents com al Comitè preparatori en les
funcions d'impuls i seguiment d'aquesta.
Palma, a 19 d'octubre de 2021
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Les portaveus
Pilar Costa i Serra
Maria Esperança Sans i Regis

En definitiva, aquesta proposta vol incentivar la
disponibilitat d’espais per fomentar la música simfònica entre
la joventut de les Illes Balears, incentivar els coneixements
musicals fomentant i facilitant l’assistència a concerts i
generant així sinergies amb la societat.
És per tot això que els grups parlamentaris sotasignants
presentem la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, mitjançant la col·laboració de consells insulars i
ajuntaments, a facilitar la possibilitat de celebrar audicions,
recitals i concerts d’alumnes dels Centres d’Ensenyaments
Professionals de Música de les Illes Balears, en espais o centres
públics, respectant en tot cas les restriccions sanitàries
originades per la pandèmia.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar la possibilitat de realitzar acords entre
administracions locals i insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera que permetin activitats musicals realitzades per
l’alumnat dels diferents Centres d’Ensenyaments Professionals
de Música de les Illes Balears.
Palma, a 20 d'octubre de 2021
Els diputats
Helena Benlloch i Bottini
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

H)
RGE núm. 11671/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
promoció d'espais musicals, davant la Comissió d'Educació,
Recerca i Cultura.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és acostar la música a tots els
àmbits de la nostra societat balear, mitjançant la promoció de
distints espais musicals, conscients que la música és una eina
fonamental en la transformació d’un territori.
La promoció de concerts des dels Centres d’Ensenyaments
Professionals de Música de les Illes Balears en diferents
àmbits, té l’objectiu de promoure la música a tota la societat
però en especial està destinada als joves músics, perquè en
oferir concerts, els futurs professionals de la música tenen
l’oportunitat i l’experiència de compartir els seus coneixements
musicals.
Els joves músics del futur podrien compartir una
experiència molt enriquidora en fomentar les orquestres entre
la joventut estudiantil de música de les Illes Balears. Pot
resultar estimulant aprofundir en els coneixements musicals a
partir de l’experiència de viure en primera persona què és una
orquestra; fomentar la música simfònica i acostar-la a la
societat.
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I)
RGE núm. 11755/21, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a funcionament
eficient i adequat de les biblioteques especialitzades de
l'ESADIB i del Conservatori Superior de Música, davant la
Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
Les biblioteques especialitzades en arts escèniques i música
en general tenen com a principal objectiu recopilar, catalogar,
preservar i posar a la disposició dels usuaris, de manera ràpida
i eficaç, la documentació que generen les arts escèniques i la
música a un territori determinat: fotografies, programes de mà,
premsa, cartells, llibres, revistes, vídeos...
Actualment a Palma, les biblioteques especialitzades de
l'ESADIB i del Conservatori Superior de Música que depenen
de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts
Escèniques de les Illes Balears (Fesmae) no compleixen amb
aquest objectiu de qualitat, ja que el seu funcionament és
deficient.
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La plana web de l’ESADIB, en relació amb la seva
biblioteca, ofereix un espai de consulta i de treball reservat als
estudiants i també a personal investigador que compta amb un
fons especialitzat en arts escèniques (llibres, revistes, DVD...),
amb ordinadors amb accés a internet i amb un servei de préstec.
Aquests serveis s’ofereixen únicament en horari de matí (de 9
a 14h).
Malgrat estar oberta, la biblioteca de l’ESADIB no és atesa
per personal especialitzat, ja que la gestió de la biblioteca es du
a terme, des de fa anys, pel personal de recepció del centre (el
conserge), que en cap cas no està qualificat per executar
aquesta tasca ni entra dins les seves funcions laborals.
Per altra banda, la manca de bibliotecari/ària ha generat una
acumulació immensa de llibres que resten sense catalogar i dels
quals els usuaris del centre no poden disposar. Dia a dia,
aquesta situació s'anirà agreujant més i més.
Finalment, però no menys important, l’espai de consulta i
de treball que hauria de ser la biblioteca queda inutilitzat per a
aquesta funció quan en repetides ocasions, amb motiu de la
manca d’espais disponibles en el centre, es fa servir la
biblioteca com a aula per fer classes atesa la manca d'espais que
patim a les Illes.
Pel que fa a la biblioteca del Conservatori Superior de
Música, la situació encara és pitjor, ja que roman tancada des
de Pasqua, quan va marxar la bibliotecària amb funcions
d’auxiliar que la gestionava. Des de llavors, han passat més de
set mesos i tant els alumnes com els docents no poden fer ús de
la biblioteca ni del seu fons especialitzat en música. Recordem
que és l’única biblioteca especialitzada en aquesta matèria que
hi ha a Balears.
Si volem que ambdues biblioteques especialitzades es
converteixin en autèntiques referències per a investigadors en
arts escèniques i música és necessari una gestió més eficient
d’aquests espais dotant-los de personal especialitzat i un horari
suficientment ampli que ofereixi un servei de qualitat a l’usuari.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar amb personal especialitzat les biblioteques
de l’ESADIB i del Conservatori Superior de Música de les Illes
Balears perquè puguin oferir un servei de qualitat als seus
usuaris.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar l’horari de la biblioteca de l’ESADIB i
obrir també de tarda.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obrir de nou la biblioteca del Conservatori
Superior de Música de les Illes Balears perquè pugui oferir els
seus serveis a alumnes i docents el més aviat possible.
Palma, a 20 d'octubre de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

El portaveu
Josep Melià i Ques

J)
RGE núm. 11771/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a revisió dels requisits relatius a la davallada del
30% de volum de negoci el 2020 respecte de 2019 en el
moment de resoldre la concessió d'ajudes, especialment en
el cas de les dones embarassades, davant la Comissió de
Turisme i Treball
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió pel procediment
d'urgència.
Des del el Partit Popular vam denunciar, des dels inicis, que
les ajudes del Govern central directes per a empreses, autònoms
i PIME per tal de pal·liar els efectes de la COVID-19, no
únicament deixaven fora una gran quantitat d’activitats molt
presents a les nostres illes, sinó que vam denunciar també que
per accedir-hi s’imposaven unes condicions difícils, farragoses
i discriminatòries.
De fet, de les més de 30.000 empreses i autònoms que se
n’havien de beneficiar, finalment, només ho han fet 12.000, i
després de corregir algunes condicions.
Si bé és cert que de des del Govern central s’han fet
adaptacions del RDL 5/2021 i des del Govern de les Illes
Balear s’han emès interpretacions, també és cert que la realitat
està deixant fora un seguit d’afectats de manera totalment
injusta. Darrerament estem observant el cas de dones que han
estat afectades precisament per la circumstància de trobar-se
embarassades, o casos on el demandant de l’ajuda no ha tingut
una activitat elevada el 2019 a causa de malaltia o altres
circumstàncies alienes a la seva voluntat.
L’exigència d’una davallada d'un 30%, mínim, del volum
del seu negoci respecte de l’any 2019 per tal de poder accedir
a les ajudes, ha generat perjudicis en casos on l’incompliment
d’aquest requisit ha estat totalment justificat i, sembla ser, que
aquestes no s’han estudiat per part de la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball i, directament, s’han denegat.
Evidentment per a una autònoma que el 2019 estigués
embarassada i amb el temps de baixa postpart, la facturació
hauria davallat clarament i, per tant, la facturació de 2020
fàcilment podria fins i tot ser major i provoca la denegació de
l’ajuda, tal com en realitat ha passat.
En el cas dels empresaris i professionals que s’haguessin donat
d’alta entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2020 no era
necessari acreditar la caiguda del volum d’operacions anual del
30%, segons consta a Ordre de la Conselleria de Treball, per
tant no seria res estrany que des del Govern central i des del
Govern balear es tinguessin en compte circumstàncies
específiques com les que ara reivindicam.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular,
presenta la següent
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Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central i el
Govern de les Illes Baleares a efectuar les modificacions
normatives necessàries i a fer feina conjuntament per
considerar el cas particular de les dones que el 2019 es
trobessin embarassades (i que provoqués una caiguda en el
normal desenvolupament econòmic i productiu de l’activitat),
a l’hora de no poder complir el requisit de la davallada del 30%
de volum de negoci el 2020 respecte del 2019, en el moment de
resoldre la concessió d’ajudes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central i el
Govern balear a efectuar les modificacions normatives
necessàries i a fer feina conjuntament per tal d’estudiar de
manera específica les circumstàncies del no-compliment de la
condició de baixada de volum de negoci del 30% com a
element per denegar l’ajuda.

Palma, a 19 d'octubre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

K)
RGE núm. 11772/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a procés simplificat segona oportunitat, davant la
Comissió de Turisme i Treball
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió pel procediment
d'urgència.
Com a conseqüència de la crisis sanitària de la COVID-19,
els concursos de creditors de persones físiques van augmentar
per damunt dels de les persones jurídiques, un 50% en el
primer trimestre de 2021 respecte del mateix període de l’any
anterior. Això pot donar lloc a obrir un nou debat respecte
d’una possible reforma de la segona oportunitat amb un major
abastament.
La Llei de segona oportunitat va constituir una novetat en
la legislació espanyola ja que fins a la seva integració al nostre
ordenament, les persones físiques amb independència de la
seva consideració concreta en el concurs de creditors, o del
percentatge de crèdits abonats o deixats d’abonar, continuaven
sent responsables de tots els deutes impagats, després de la
finalització del procediment d'insolvència.
Una part dels concursos iniciats finalitzen en el procediment
de segona oportunitat, que té dues parts. Una, l’acord
extrajudicial de pagament davant notari, on mitjançant el
mediador concursal, es presenta un pla de pagaments a fi
d’arribar a un acord. En cas de no arribar a l’acord, es
procedeix a la via judicial. És aquesta la via més comuna, i en
aquesta fase s'acorda l’obertura del concurs de creditors als
quals es liquiden els béns i se li pot concedir el benefici de la
segona oportunitat.
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El mes de setembre passat va ser aprovat el text refós de la
llei concursal, que ha introduït diferents novetats, encara que la
reforma més significativa ha estat la prevista en el article 491
de l’esmentat text legal, on s'aclareix que cap deutor no es pot
exonerar del crèdit públic, la qual cosa és contrària al que
predomina, que és favorable a l'exoneració de tot el passiu
inclòs el públic, tal com estableix a la Sentència del Tribunal
Suprem de 2 de juliol de 2019. Aquest fet perjudica
especialment els autònoms que amb la crisi de la COVID-19 el
seu endeutament és amb l'Administració Publica, la Seguretat
Social i la Hisenda.
I ateses les dificultats que en la realitat es troben els petits
empresaris i autònoms per poder tramitar i aconseguir accedir
de manera efectiva i favorable a la segona oportunitat, creim
molt necessari establir facilitats especifiques per a aquest
col·lectiu, més en aquests moments que s’estan patint encara les
conseqüències de la greu crisi econòmica i social causada per
la pandèmia.
D’altra banda en aquest context de defensa de la viabilitat
i la recuperació dels autònoms per la crisi sanitària, consideram
fora de lloc la pujada de la quota prevista pel Govern Central
i reflectida als PGE 2022. Així ho manifesten també les
patronals afectades que asseguren que el Govern ha actuat
unilateralment sense anunci previ, que és el pitjor moment, que
un 70% del autònoms no han iniciat encara la recuperació, a
més d'haver de lluitar amb la pujada de carburants i de llum,
que afecta molt directament el seu compte de resultats.
Per tot el que s’ha exposat, el Grup Parlamentari Popular,
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que
en el marc de la Llei concursal, en aplicació de la Directiva
Europea 2019/1023. s’estableixi un procés especialment
simplificat de segona oportunitat per a les petites empreses, els
autònoms i les persones naturals que permeti una exoneració de
deutes sense liquidació prèvia, inclosos els crèdits públics com
havia reconegut fins ara la jurisprudència del Tribunal Suprem.
Palma, a 19 d'octubre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

L)
RGE núm. 11792/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
mesures de visibilització i no-discriminació del col·lectiu
LGTBI al món rural i esportiu, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
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I. Visibilitat LGTBI en el món esportiu
Mentre que la identitat masculina destaca al llarg de la
història per l'adquisició d'un ideal de virilitat, en el cas de la
dona es va propiciar durant molt de temps la negació del cos
com elemental ideal. Quant a l'ideal de dona hegemònic, la seva
fi era ser esposa i mare, per la qual cosa havia d'evitar
l'exercitació gimnàstica, ja que podria despertar la consciència
del plaer i provocar efectes masculinitzadors gràcies al
moviment.
La trajectòria històrica dels tòpics associats a l'esport a
Occident des de la Revolució Industrial l'ha identificat com un
lloc de remasculinització de l'home: l'esport es va anar
configurant com un terreny per al·ludir la feminització de
l'home. Aquest procés de configuració de la masculinitat a
l'esport implicava rebutjar i repudiar aquells homes que no
complien els requisits: inclinació a l'ús de la violència,
homofòbia, estoïcisme emocional, apte per la lluita, separat de
determinats esports i activitats i amb contactes limitats entre
homes.
L'esport ha desenvolupat, fins fa relativament poc, una
funció de poder i capacitat de control per a l'establiment de la
categoria "natural masculí" i "natural femení", i ha representat
així un clar dispositiu heteronormatiu. S'entén per
heteronormativitat les relacions de poder per les quals la
sexualitat es reglamenta i l'heterosexualitat s'institucionalitza,
convertint-se en "antinatural" o tabú l'homosexualitat i les altres
formes d'orientació sexual.
La història de l'esport ens ha deixat el record d'autèntics
drames després de l'exposició pública de molts d'aquests
esportistes. Un exemple conegut és el de Justin Fashanu, que
després de revelar la seva condició sexual acabà suïcidant-se,
com molts altres esportistes homosexuals, davant la pressió
d'entrenadors, esportistes i mitjans de comunicació. Un altre
cas és el de l'àrbitre de futbol gadità Jesús Tomillero qui,
després de ser insultat i agredit físicament en diverses ocasions,
després de les contínues amenaces de mort per fer pública la
seva condició homosexual, va haver de ser escortat per agents
policials als camps de futbol per garantir la seva seguretat i
integritat personal, i fins i tot va prendre la decisió de deixar
d'arbitrar.
Davant aquesta situació, de la mateixa manera que ho feren
en el passat les dones, que van haver d'enfrontar-se a la
dominació masculina a l'esport, fins i tot a través de protestes
directes, o com ho van fer els esportistes negres que, per davant
les traves discriminatòries per a la seva participació en el món
de l'esport, van haver d'assumir seriosos costs per normalitzar
la seva presència en aquest terreny; de la mateixa manera,
també la comunitat LGTBI ha lluitat en el terreny de l'esport
des dels anys vuitanta, a través de l'àmbit associatiu, polític i
legislatiu, amb l'objecte de guanyar espai, visibilitat, acceptació
i respecte.
Els clubs, les organitzacions i les federacions són
importants i influents a la societat, i com a resultat d'aquesta
importància, arriben a tenir una gran funció social. Malgrat
això, les estructures tradicionals amb les seves orientacions,
interessos i necessitats, s'aferren que l'esport no compleixi la
seva funció social i educativa, i no reflecteixen les noves
realitats socials. En molts casos, els clubs esportius i les

associacions són molt reticents a comentar certs temes que
afecten la societat com per exemple el racisme, la LGTBIfòbia
o la violència.
Amb la celebració dels darrers Jocs Olímpics a Tòquio han
estat diversos participants que han aprofitat l'ocasió per
visibilitzar la seva pertinença al col·lectiu LGTBI i, d'aquesta
manera, esdevenir un referent per a noves generacions de joves
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals a l'hora de
mostrar-se tal com són, rompre prejudicis i barreres i evitar
també la seva estigmatització.
Un d'ells ha estat l'atleta eivissenc Marc Tur que, seguint
l'exemple del saltador britànic Tom Daley, va expressar
públicament la seva homosexualitat. Segons Tur, el principal
motiu per fer-ho fou la seva voluntat d'ajudar als que en el seu
dia l'ajudaren a ell, amb el seu exemple. Conscient que no és el
primer, ni tampoc el darrer, considera que encara resten moltes
coses per fer, ja que quan va descobrir la seva orientació sexual
ell mateix no acabava d'acceptar-ho. Va patir assetjament
escolar, problemes diversos i homofòbia.
El seu exemple ha servit perquè joves de la seva generació,
i també altres persones amb les quals no comparteix un vincle
d'edat, se sentin ajudades pel fet que una figura pública opti per
mostrar, amb coratge, la seva identitat per esdevenir un
exemple positiu.
El mateix Marc Tur Picó va publicar el següent text a les
xarxes socials, testimoni del seu coratge, però també una
reflexió que ens ha de servir per reconèixer un gest com el seu:
"En el nostre país presumim de ser pioners en el
reconeixement dels drets de les persones LGTBI, però
encara queden molts emperons:
– Rara és la setmana en què no hi hagi agressions
homòfobes i trànsfobes.
– El bullying entre els adolescents pot arribar a acabar en
suïcidi per ser diferents de la resta.
– Vuit de cada deu persones trans no troben feina o la seva
recerca es converteix en un autèntic malson
– El simple fet que t'insultin pel carrer per besar o anar
agafat de la mà d'una persona del mateix sexe, com m'ha
ocorregut a mi o com li ha passat a gran part del col·lectiu.
Per aquestes i per moltíssimes més raons hem de seguir
celebrant i visualitzant l'orgull LGTBIQ. Hem avançat molt
en aquests cinquanta anys, però encara ser homosexual
continua sent il·legal a setanta països, a nou dels quals es
castiga amb pena de mort. S'ha lluitat molt, però encara
queda molt camí per assolir."
Juntament amb Marc Tur hi ha molts altres esportistes
espanyols que han volgut emprar la seva projecció pública per
llençar un missatge d'autoafirmació i de lluita contra la
LGTBIfòbia: Javier Raya, patinatge sobre gel; Vanesa
Caballero, boxa; Lola Gallardo, futbol; Laura del Río, futbol;
José Rojas, ciclisme; Óscar Sierra, futbol americà; Antia
Fernández, voleibol; Kike Sarasola, equitació; Jorge
Torremadé, atletisme; Víctor Gutiérrez, waterpolo.
El cas del waterpolista fou especialment notori fa uns mesos
quan va patir un insult homòfob per part d'un rival durant un
partit en què Gutiérrez competia amb el seu club de natació
Terrassa. El Comitè de Competició de Disciplina Esportiva de
la Federació Espanyola de Natació va considerar que el jugador
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agressor havia comès una infracció greu tipificada en el Llibre
IX del Règim Disciplinari i, a més d'una suspensió durant
quatre partits, li va imposar una multa de dos-cents euros.
Segons aquest òrgan, i atès el visionament de les imatges de
televisió oficial i unes manifestacions que es van incloure a
l'expedient, va quedar provat que el jugador havia "proferit un
insult homòfob al waterpolista del CN Terrassa Víctor
Gutiérrez en finalitzar el partit i quan ambdós equips procedien
al protocol·lari xocar de mans, fora de la piscina". Víctor
Gutiérrez és, ara mateix, un dels principals activistes LGTBI
dins la pràctica esportiva.
El passat 23 de juny de 2020 el Parlament de les Illes
Balears aprovà la següent proposició no de llei:
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure i difondre les bones pràctiques
esportives i a assegurar la lliure participació i la igualtat
d’oportunitats del col·lectiu LGTBI.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i la resta de les administracions insulars i
municipals a ampliar accions en favor de la tolerància,
desenvolupant un programa de foment de la igualtat adreçat
a les federacions i entitats esportives, creant una campanya
de sensibilització que posi a l’abast de la ciutadania
recursos coeducacionals i didàctics per tal d’impulsar el
respecte i l’acceptació de la realitat LGTBI diversa al món
de l’esport. Les accions i la campanya s’impulsaran en
col·laboració amb les entitats del tercer sector
autonòmiques i LGTBI autonòmiques tot potenciant la
participació i la corresponsabilitat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i la resta de les administracions insulars i
municipals a posar els mitjans necessaris per garantir la
igualtat d’oportunitats de les persones trans* i intersexuals
ens els esdeveniments esportius.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar dels mitjans suficients els certàmens
d’àmbit esportiu per tal de prevenir que no s’atempti
especialment contra el desenvolupament personal de
menors i joves LGTBI en situació de vulnerabilitat o
aïllament.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un protocol contra l’assetjament per
identitat de gènere i LGTBIfòbia a les competicions
esportives i en concordança amb el Protocol contra
l’assetjament de prevenció, detecció i intervenció de
l’assetjament escolar."
II. Visibilitat LGTBI en el món rural
En el món rural hi ha una desconnexió brutal. Els referents
LGTBI són gairebé inexistents i, quan existeixen, corren el risc
de ser negatius per culpa de la intolerància. Els pobles són
microcosmos.
Quan accepten la persona LGTBI, aquesta està totalment
recolzada, però quan hi ha algun tipus de rebuig, aquest es viu
molt intensament. Això empeny moltes persones a anar a les
ciutats més grans en algun moment per poder autoafirmar-se.
Algunes entitats LGTBI de l'Estat destaquen la gravetat de
l'«exili rural», un èxode dels pobles provocat per l'orientació
sexual. Tot i que no hi ha encara dades exactes, obliga a viure
fora d'una comunitat i allunya les persones que ho pateixen de
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les seves arrels o fins i tot obliguen a ocultar la seva completa
identitat.
Un testimoni directe expressa la problemàtica de la següent
manera:
"Viure a ciutats petites o pobles redueix a no-res l'anonimat
de les persones LGTBI. En aquests casos ni tan sols tenen
nom, simplement són "la lesbiana", "el gai", "el/la trans",
etc. No existeixes més enllà de la teva orientació sexual o
de la teva condició de persona trans. Anul·la totalment
qualsevol altra virtut o qualsevol altra cosa amb la qual
poguessis destacar o amb la qual poguessin identificar-te.
Això no passa perquè la LGTBIfòbia sigui més gran a les
zones rurals que a les ciutats, sinó perquè a les zones rurals
arriba a afectar més a causa de la baixa població i per ser
entorns socialment més tancats. Fugir de les formes de les
zones rurals o menys poblades no és per poder ficar-te de
nou dins l'armari, sinó una forma per tal que la teva vida
giri a no estar assenyalat pel que ets».
Carla Antonelli, referent trans de la lluita LGTBI a
Espanya, contà a una entrevista que va abandonar el seu poble
natal l'any 1977 i no tornà a trepitjar-lo fins al 2009. Per a la
majoria d'al·lotes trans més joves la situació actual no és tan
dramàtica, i encara que mudar-se a una gran ciutat és una bona
solució als problemes comentats, el món rural ha de ser
reivindicat per les persones LGTBI. En els darrers anys han
proliferat diverses campanyes amb aquest propòsit.
Recentment, l'entitat Benamics que lluita a favor dels drets
de les persones LGTBI, ha presentat les candidatures al premi
anual «Siurell Rosa» que premia les persones o entitats que han
desenvolupat accions a favor del col·lectiu. Entre les tres
propostes, destaquen aquestes dues que s'han desenvolupat en
el món rural, la qual cosa demostra que hi ha un interès creixent
a les zones rurals i als pobles per abordar la lluita contra la
discriminació de les persones LGTBI des de tots els prismes
possibles:
– Ajuntament de Maria:
Per l'organització del primer Orgull LGTBI+ en aquesta
petita localitat amb el lema 'Maria amb orgull', oferint una
àmplia varietat d'activitats enfocades a la visibilització de
la realitat del col·lectiu i l'educació en diversitat sexual i de
gènere. El programa incorporava activitats tant per a nins
com per a adults durant dues setmanes des del dia 25 de
juny, oferint tallers de sensibilització, contacontes,
projeccions de pel·lícules i diferents concerts.
– Col·legi Públic Miquel de Capllonch de Pollença:
Fa diversos anys que treballa la diversitat sexual i de gènere
de manera compromesa. Enguany, a més, ha decidit
introduir-la de forma transversal formant el professorat,
l'alumnat i les seves famílies. D'aquesta manera pretén
sensibilitzar, especialment les persones adultes de l'entorn
educatiu, cap al respecte a la diversitat afectivosexual del
col·lectiu LGTBI.
Un altre exemple a les nostres illes de desenvolupament
d'activitats de sensibilització a favor del col·lectiu LGTBI fora
de les grans ciutats és el festival «Orgullosament Inca» que es
desenvolupa des de fa anys a la capital del Raiguer de Mallorca
i que aposta per una agenda d'actes els mesos de juny i juliol.
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Per tots aquests motius, els grups sotasignants presentam la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix i felicita la postura
d'esportistes LGTBI que han decidit fer pública la seva
orientació sexual per tal de contribuir a la visibilització del
col·lectiu, lluitar contra la LGTBIfòbia, prevenir l'assetjament
a nins i joves LGTBI, entre d'altres objectius. En concret, el
Parlament de les Illes Balears fa una menció especial a l'atleta
olímpic eivissenc Marc Tur Picó que el passat estiu, coincidint
amb la celebració dels Jocs Olímpics de Tòquio 2021, va fer
unes declaracions públiques per donar suport al col·lectiu
LGTBI.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a, en col·laboració amb consells insulars, els
ajuntaments, les comunitats educatives locals, les associacions
i la resta del teixit social, desenvolupar estratègies de
visibilització i protecció del col·lectiu LGTBI en els entorns
rurals o nuclis poc poblats per tal d'evitar casos de
discriminació o menysteniment de les persones LGTBI.
Palma, a 22 d'octubre de 2021
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Cristina Mayor i Abad
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

3. Desenvolupament d’una aplicació mòbil per a la prevenció
del càncer d’acord als objectius del Pla Europeu de Lluita
contra el Càncer.
4. Desenvolupament d’una base de dades sobre productes
alimentaris amb informació sobre la seva qualitat
nutricional.
5. Abordar la qüestió d’una alimentació sana i sostenible i la
importància de l’activitat física i la salut mental a les
escoles.
Si més no, aquesta campanya té un caire institucional
transversal i, per tant, preveu la col·laboració i la participació
activa de la societat civil, les organitzacions no governamentals
(ONG), els organismes internacionals i les administracions
nacionals, regionals i locals.
Per tot això, els Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca presentam la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el de les Illes Balears a participar activament en la campanya
HealthyLifestyle4All a través del disseny d’un programa
d’actuacions relatives a les proposades per la Comissió
Europea en aquesta iniciativa amb l’objectiu de promoure una
vida saludable entre la població espanyola i la de la nostra
comunitat autònoma.
Palma, a 20 d'octubre de 2021
Els diputats
Juli Dalmau de Mata
Antònia Martín i Perdiz
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

M)
RGE núm. 11794/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impuls de la campanya HealthyLifestyle4All, davant la
Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)

La Comissió Europea, a través de la Comissària de Salut,
Stella Kyriakides, ha posat en marxa la campanya
HealthyLifestyle4All, amb l’objectiu de promoure la millora de
la salut i el benestar de les ciutadanes i els ciutadans de la Unió
Europea. Aquesta iniciativa es desenvoluparà en base a tres
objectius fonamentals: 1) augmentar la conscienciació sobre
estils de vida saludables a qualsevol edat; 2) facilitar l’accés a
l’esport, a l’activitat física i a una alimentació saludable; i 3)
promoure un enfocament global en totes les polítiques i sectors
que vinculen la salut, el benestar i l’esport.
En el marc d’aquesta campanya, la Comissió Europea ha
previst realitzar les següents accions:
1. Finançar projectes que donin suport a un estil de vida
saludable, amb una aportació econòmica de 470 milions
d’euros.
2. Premi europeu en reconeixement a la importància de
l’esport a totes les edats.

RGE núm. 11768/21, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
presidenta del Govern davant el Ple, sobre l'aplicació
efectiva del règim especial de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre de 2021, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Mesa i/o la Junta de Portaveus acordin la
compareixença urgent de la presidenta del Govern de les Illes
Balears davant el Ple, per tal d'informar sobre el tema indicat
a l'enunciat, i acorda de sotmetre'l a la consideració de la Junta
de Portaveus.
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 26 d'octubre de 2021, respecte de l'escrit esmentat
a l'enunciat, adopta acord negatiu, per la qual cosa la Mesa,
constituïda com a tal a la mateixa sessió, acorda que l'escrit
esmentat queda sense efecte.
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Palma, a 27 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

incrementar la seguretat sanitària i evitar la propagació de la
COVID-19 en tot el transport públic de Balears.
Palma, a 27 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 11683, 11685 i 11688.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre de 2021, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades per la diputada
Margalida Durán i Cladera i el diputat Antonio Costa i Costa,
ambdós del Grup Parlamentari Popular, i per la diputada
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a dades d'EAPN sobre la pobresa a les Illes Balears,
a compensació de la insularitat a les empreses de les Illes
Balears i a pressuposts generals de l'estat i benestar de les
famílies amb dificultats, per les preguntes RGE núm. 11817,
11818 i 11819/21, relatives a recursos suficients per als infants
amb necessitats educatives especials, a aprovació d'un règim
fiscal propi en benefici dels ciutadans i les empreses de les Illes
Balears i a actuacions del Govern davant una possible sisena
onada de la COVID-19 a les Illes Balears, respectivament.

D)
Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu en relació
amb el Projecte de llei del Decret llei 5/21, de 7 de maig, pel
qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de
salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de
10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador
específic per fer front als incompliments de les disposicions
dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la
COVID-19 (RGE núm. 4768/21).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11756/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, d'acord
amb el que preveu la Resolució de Presidència reguladora de
les sol·licituds de dictamen al Consell Consultiu de les Illes
Balears en relació amb les iniciatives legislatives, acorda
d'incloure'l a l'ordre del dia d'una propera sessió plenària,
necessàriament abans del debat i la votació del dictamen del
projecte esmentat a l'enunciat.
Palma, a 27 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 27 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1685/21.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11767/21, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, i accepta la retirada de la proposició no de llei
esmentada, relativa a suspendre el cobrament de lloguers, per
part de l'empresa pública AENA, als establiments ubicats als
aeroports.
Palma, a 27 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1729/21.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11816/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
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A)
Declaracions de béns patrimonials i d'activitats que
proporcionin o puguin proporcionar als diputats i a les
diputades ingressos econòmics de la diputada Isabel María
Borrás i Rosselló.
En compliment de l'article 21del Reglament del Parlament
de les Illes Balears i de les Regles per a l’aplicació de l’article
21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears pel que fa
a la publicitat de les declaracions que han de presentar els
diputats i les diputades, un cop rebuda la conformitat de la
Mesa de la cambra, en sessió de dia 27 d'octubre de 2021, es
procedeix a la publicació de la declaració de béns patrimonials
i d'activitats que proporcionin o puguin proporcionar als
diputats i a les diputades ingressos econòmics de la diputada
Sra. Isabel María Borrás i Rosselló.
Palma, a 27 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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B)
Membre titular de la Comissió General de Consells
Insulars de composició paritària Parlament-Consells
Insulars per part del Grup Parlamentari Mixt.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11693/21, del Grup Parlamentari Mixt, i es dóna per
assabentada que el diputat Antonio Jesús Sanz i Igual serà el
membre titular a la comissió esmentada per part del Grup
Parlamentari Mixt.
Palma, a 27 d'octubre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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