BUTLLETÍ OFICIAL
del
PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS
DL. PM. 558-1983

Fq.Con.núm. 33/28

5 de novembre de 2021

X legislatura

Núm. 127

SUMARI
1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES DE MOCIONS
A) RGE núm. 9705/21, relativa a inversions de l'Estat a les Illes Balears.

7278

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) RGE núm. 15976/20, relativa a segona oportunitat per a autònoms i PIME.

7278

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
A) RGE núm. 7739/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb el sector audiovisual
de les Illes Balears.
7279

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN EL PLE
A) RGE núm. 10814/21, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions als problemes de
l'emissari de la Platja d'En Bossa.
7279
B) RGE núm. 10801/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a necessitats anuals de
quotes de CO2 per a la generació de l'energia a les Illes Balears.
7279
C) RGE núm. 10809/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques
progressistes que s'apliquen a l'Ajuntament de Palma.
7279

7266

BOPIB núm. 127 - 5 de novembre de 2021

D) RGE núm. 10812/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris per
considerar prioritàries les explotacions agrícolaramaderes.
7279
E) RGE núm. 10797/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a punt en què es troba la creació del hub audiovisual de les Illes Balears.
7279
F) RGE núm. 10803/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració sobre
el retard de cribratges preventius del càncer de mama.
7279
G) RGE núm. 10810/21, de la diputada Virgínia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a material apte per a
la indústria del sector de begudes.
7279
H) RGE núm. 10811/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Projecte de llei de
pressuposts generals de l'Estat en relació amb les Illes Balears.
7279
I) RGE núm. 10822/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a possibilitat d'aixecar
l'obligatorietat de portar la mascareta als patis de les escoles.
7279
J) RGE núm. 10813/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment del preu dels bitllets
d'avió tot i l'aplicació del descompte de resident del 75%.
7279
K) RGE núm. 10815/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conciliació de mares
i pares.
7279
L) RGE núm. 10799/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a distribució per illes de les
inversions previstes al Pla estratègic autonòmic.
7279
M) RGE núm. 10796/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
valoració de la inversió per a Balears prevista al Projecte de llei de pressuposts generals de l'Estat per a 2022.
7279
N) RGE núm. 11605/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a col·laboració
entre les diferents administracions públiques respecte de l'arribada massiva d'immigrants il·legals.
7279
O) RGE núm. 10817/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració del tracte
cap a Balears dels pressuposts generals de l'Estat per a 2022.
7279
P) RGE núm. 10816/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració, a dia d'avui, de
l'acord sobre el factor d'insularitat.
7279

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.1. ESMENES
A) RGE núm. 9099/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares al Projecte de llei RGE núm 5834/21, d'educació de les Illes
Balears.
7280

1.3.3. MOCIONS
A) Punts 2 a 4 i 6 a 9 de la Moció RGE núm. 9705/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversions de l'Estat a les Illes Balears.
7280

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) Punt 5 de la Proposició no de llei RGE núm. 15976/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a segona oportunitat per a
autònoms i PIME.
7280
B) RGE núm. 2342/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació d'una comissió parlamentària per al seguiment del finançament
i l'execució dels projectes per ser finançats pel Fons de recuperació europeu (Next Generation EU).
7280
C) RGE núm. 15786/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament de mesures en innovació i digitalització en el
sector cultural.
7280

BOPIB núm. 127 - 5 de novembre de 2021

7267

D) Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 6037/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement de la figura dels
educadors socials i manteniment d'aquesta figura en els centres educatius de secundària de les Illes Balears.
7280

1.5. INFORMACIONS
A) Declaració institucional amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama.

7280

B) Ajornament de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 10804 i 10808/21.

7281

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) RGE núm. 6037/21, relativa a reconeixement de la figura dels educadors socials i manteniment d'aquesta figura en els centres
educatius de secundària de les Illes Balears.
7281
B) RGE núm. 5138/21, relativa a zeladors sanitaris.

7282

C) RGE núm. 5266/21, relativa a grau en imatge mèdica i radioteràpia.

7282

D) RGE núm. 7808/21, relativa a impulsar la convocatòria del Fons Borsa d'Allotjament.

7282

E) RGE núm. 6811/21, relativa a ajudes econòmiques i fons COVID simplificats més efectius per abastar el màxim d'empresaris
i autònoms.
7283
F) RGE núm. 7809/21, relativa a actuacions davant l'increment del cost de les matèries primeres i efectes de l'esmentat sobrecost
a les empreses amb contractes en vigor.
7283
G) RGE núm. 4974/21, relativa a convocatòries d'avaluació i certificació de coneixements de la llengua catalana.

7283

H) RGE núm. 6715/21, relativa a polítiques a favor de la igualtat i combat de les discriminacions lingüístiques.

7283

I) RGE núm. 4815/21, relativa a drets lingüístics gestionats per l'Estat.

7284

J) RGE núm. 3766/21, relativa a canvi normatiu a efectes de l'aplicació de la reducció de l'impost de successions i donacions en
casos d'adquisició d'empreses familiars a través de pactes successoris.
7284
K) RGE núm. 2705/21, relativa a drets lingüístics a l'Estat espanyol.

7284

L) RGE núm. 290/21, relativa a millora del nou sistema tarifari de Transports de les Illes Balears (TIB).

7285

M) RGE núm. 995/21, relativa a millora del transport públic, connexions i sistema tarifari del nou TIB.

7285

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN COMISSIÓ
A) RGE núm. 10800/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reducció del pressupost de
producció i coproducció de continguts.
7285
B) RGE núm. 9737/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a col·laboració
d'informació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb UV3 i A Punt.
7285
C) RGE núm. 10753/21, de la diputada Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
convocatòria de selecció de personal.
7285
D) RGE núm. 10795/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a punt en què es troba la creació del hub audiovisual de les Illes Balears.
7286

7268

BOPIB núm. 127 - 5 de novembre de 2021

E) RGE núm. 10807/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estimació
d'objectius pressupostaris de l'EPRTVIB per a la producció de continguts per IB3 el 2022.
7286
F) RGE núm. 10867/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguiment dels
actes dels diferents partits polítics.
7286
G) RGE núm. 11367/21, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a visibilitzar el col·lectiu
LGTBI a IB3.
7286
H) RGE núm. 11368/21, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a docu-sèries.

7286

I) RGE núm. 11369/21, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés a l'arxiu històric de so i imatge
d'IB3.
7286
J) RGE núm. 10868/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formes i
procedir de la subcontracta Dalton Audiovisual amb els treballadors.
7286
K) RGE núm. 11370/21, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis amb tercers.
7286
L) RGE núm. 10869/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tertúlies
polítiques presencials a IB3.
7286
M) RGE núm. 11371/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a imatge de
l'EPRTVIB a l'opinió pública.
7286

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) Punt 6 de la Proposició no de llei RGE núm. 5266/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau
en imatge mèdica i radioteràpia.
7286
B) Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 7808/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impulsar la convocatòria del
Fons Borsa d'Allotjament.
7286
C) Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 6811/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ajudes
econòmiques i fons COVID simplificats més efectius per abastar el màxim d'empresaris i autònoms.
7286
D) Punts 3 a 6 de la Proposició no de llei RGE núm. 7809/21, del grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions davant l'increment
del cost de les matèries primeres i efectes de l'esmentat sobrecost a les empreses amb contractes en vigor.
7286
E) Punt 4 de la Proposició no de llei RGE núm. 6715/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
polítiques a favor de la igualtat i combat de les discriminacions lingüístiques.
7286
F) Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 4864/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reclamació al Govern de l'Estat
de les quanties que corresponen a les entitats locals per l'IVA 2017.
7287
G) RGE núm. 2369/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement de l'exbatlle d'Es Castell, Sr. Francesc Gimier i
Sintes.
7287
H) RGE núm. 2979/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adequada atenció ciutadana per part de les empreses de seguretat i
vigilància.
7287
I) Punts 1 i 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 290/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora del nou sistema tarifari
de Transports de les Illes Balears (TIB).
7287
J) Punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 995/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a millora
del transport públic, connexions i sistema tarifari del nou TIB.
7287

BOPIB núm. 127 - 5 de novembre de 2021

7269

2.4. COMPAREIXENCES
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D) RGE núm. 11866/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a objectius de la
Unitat d'Admissió Corporativa.
7291
E) RGE núm. 11867/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a indicadors de la
Unitat d'Admissió Corporativa.
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F) RGE núm. 11868/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal de la
Unitat d'Admissió Corporativa.
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G) RGE núm. 11869/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats de
conductes addictives (1).
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H) RGE núm. 11870/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats de
conductes addictives (2).
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I) RGE núm. 11871/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats de conductes
addictives (3).
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J) RGE núm. 11872/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats de conductes
addictives (4).
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K) RGE núm. 11873/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats de
conductes addictives (5).
7292
L) RGE núm. 11878/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a tala
de 700 arbres al Castell de Bellver de Palma (I).
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M) RGE núm. 11879/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a tala
de 700 arbres al Castell de Bellver de Palma (II).
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N) RGE núm. 11880/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a plaga
de tomicus a la zona del Castell de Bellver.
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O) RGE núm. 11883/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a moratòria de
creuers.
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P) RGE núm. 11924/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
i import dels convenis o encomanes de gestió del Govern amb les cambres de comerç de les Illes Balears.
7293
Q) RGE núm. 11925/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
de reunions del Govern amb les cambres de comerç d'Eivissa i Formentera i de Menorca.
7293
R) RGE núm. 11926/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
inexistència d'acords de col·laboració entre el Govern i les cambres de comerç d'Eivissa i Formentera i de Menorca en relació amb els
fons europeus.
7293
S) RGE núm. 11927/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a ajuts
econòmics a les cambres de comerç pels seus costs fixos.
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T) RGE núm. 11928/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
tramitació dels bons comercials.
7293
U) RGE núm. 11935/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a retard de les consultes d'urologia de l'Hospital Universitari de Son Espases.
7294
V) RGE núm. 11936/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a llista d'espera del servei quirúrgic d'urologia de l'Hospital de Son Espases.
7294
W) RGE núm. 11958/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat del projecte per a la
construcció del nou centre de salut d'Alaior.
7294
X) RGE núm. 11959/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de la sala de rehabilitació
del centre de salut des Mercadal.
7294
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Y) RGE núm. 11960/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de la remodelació de l'EDAR
des Mercadal.
7294
Z) RGE núm. 11961/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de l'estudi de pluvials d'Alaior.
7294
AA) RGE núm. 11962/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de la redacció i tramitació
del projecte de connexió de l'IDAM de Ciutadella amb el dipòsit Es Caragolí.
7295
AB) RGE núm. 11963/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de la redacció del projecte
de construcció d'HPO a Sant Lluís.
7295
AC) RGE núm. 11964/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de la redacció del projecte
de construcció d'HPO a Es Castell.
7295
AD) RGE núm. 11978/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mobilització dels empleats
del TIB (1).
7295
AE) RGE núm. 11979/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mobilització dels empleats
del TIB (2).
7295
AF) RGE núm. 11980/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mobilització dels empleats
del TIB (3).
7295
AG) RGE núm. 11981/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mobilització dels empleats
del TIB (4).
7296
AH) RGE núm. 11986/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballs de millora pendents
a SFM.
7296
AI) RGE núm. 11988/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de freqüències i
horaris diürns a SFM.
7296
AJ) RGE núm. 11989/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment del servei nocturn
d'SFM.
7296
AK) RGE núm. 11994/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seqüenciació
de les variants Delta plus de la COVID a les Illes Balears.
7296
AL) RGE núm. 11995/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ecografies a
Atenció Primària.
7296
AM) RGE núm. 11996/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dermatoscopis
a Atenció Primària.
7297
AN) RGE núm. 11997/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retinografies
a Atenció Primària.
7297

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 11940/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reestructuració del sector
dels fruits secs.
7297
B) RGE núm. 11941/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a confirmació per part del
Tribunal Suprem de l'anul·lació del decret sobre el coneixement del català.
7297
C) RGE núm. 11942/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a agressió a la
directora d'un col·legi.
7297
D) RGE núm. 11947/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a impost de plusvàlua
municipal.
7297
E) RGE núm. 12019/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a pla d'extracció d'arena a la costa de Banyalbufar.
7298
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F) RGE núm. 12020/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
aprofitament de tots els recursos disponibles en favor de les PIME en matèria d'innovació industrial.
7298
G) RGE núm. 12021/21, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions programades per
a Formentera en matèria de mesurament i millora de la qualitat de l'aire.
7298
H) RGE núm. 12022/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pla possible
per a la gran apagada.
7298
I) RGE núm. 12023/21, 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.
7298
J) RGE núm. 12024/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a noves propostes del
Govern per a la pròxima temporada turística 2022.
7298
K) RGE núm. 12025/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pressupost de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció.
7299
L) RGE núm. 12026/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projecte del centre
terapèutic per a menors amb mesures de justícia juvenil.
7299
M) RGE núm. 12027/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació actual de les
barques d'arrossegament a les Illes Balears.
7299
N) RGE núm. 12029/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma de la reforma
laboral.
7299
O) RGE núm. 12030/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs
d'ordenació turística al Consell Insular de Mallorca.
7299
P) RGE núm. 12031/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la pobresa
a les Illes Balears.
7299
Q) RGE núm. 12032/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de
la partida destinada a la producció de continguts d'IB3 i altres per a l'any 2022.
7300
R) RGE núm. 12033/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dimissió del director
de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
7300
S) RGE núm. 12034/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment aprovat
per la Conferència Sectorial d'Agricultura per a mesures de desenvolupament rural i digitalització.
7300
T) RGE núm. 12035/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oportunitats laborals
per als joves.
7300
U) RGE núm. 12036/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada generalitzada de preus
a les Illes Balears.
7300
V) RGE núm. 12037/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a oficina anticorrupció
eficaç i independent a les Illes Balears.
7300

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 10807/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estimació
d'objectius pressupostaris de l'EPRTVIB per a la producció de continguts per IB3 el 2022, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7301

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 11943/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la racionalització d'infraestructures portuàries de Menorca
(procediment d'urgència).
7301
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 11834/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a salut i benestar a
través de la cultura, davant la Comissió de Salut.
7303
B) RGE núm. 11847/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a atenció i assistència a la salut mental, davant la Comissió
de Salut (pel procediment d'urgència).
7305
C) RGE núm. 11876/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOXActua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a implantació d'un servei públic d'al·lergologia a les Illes Balears,
davant la Comissió de Salut.
7306
D) RGE núm. 11905/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a prevenció del
maltractament a les persones grans, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
7307
E) RGE núm. 11929/21, dels Grups Parlamentaris Ciudadanos, Socialista, VOX-Actua Baleares, Popular, Unidas Podemos, MÉS
per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt relativa a estratègia de vacunació per a la prevenció de la meningitis, davant
la Comissió de Salut.
7309
F) RGE núm. 11934/21, dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS per Mallorca, relativa a Iniciativa Ciutadana Europea Minority
SafePack, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
7311
G) RGE núm. 11971/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a nou impuls a la
producció ecològica a les Illes Balears, davant la Comissió d'Economia.
7311

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 10946/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a brot
de COVID-19 a la UIB (4).
7312
B) A la Pregunta RGE núm. 1316/21, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuts pendents
de cobrament per part de l'IBAVI.
7312
C) A les Preguntes RGE núm. 1779 a 1781/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a IVA reduït per a les Illes Balears, a proposta que Balears tengui un IVA i IVA a Còrsega i Sardenya reduït. 7312
D) A la Pregunta RGE núm. 1949/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de sol·licituds formals de reunió de la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda (article 3 RDL 4/2019).
7313
E) A les Preguntes RGE núm. 1952 a 1955/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives
a establiment adherits a estimació objectiva de l'impost d'estades turístiques a les Illes Balears el 2020, a establiments que han renunciat
al règim d'estimació objectiva de l'impost entre l'1 de gener de 2020 i l'1 de gener de 2021 i a partir del 26 de gener de 2021, i a
establiment adherits a estimació directa de l'impost el 2020.
7313
F) A la Pregunta RGE núm. 2443/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reintegrament per part del Govern d'import de 37,5 milions d'euros en concepte de no justificació de subvencions davant el Govern
central.
7313
G) A les Preguntes RGE núm. 2660 a 2662/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a recaptació del cànon de sanejament al llarg de 2017, 2018 i 2019.
7313
H) A la Pregunta RGE núm. 2947/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
subvencions atorgades a l'associació ASPANOB.
7314
I) A la Pregunta RGE núm. 3968/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a empreses inscrites al sistema d'estimació objectiva (mòduls) de l'impost de turisme sostenible aquest 2021.
7315
J) A la Pregunta RGE núm. 3969/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a diferència d'empreses inscrites al sistema d'estimació objectiva (mòduls) de l'impost de turisme sostenible que hi ha entre els
anys 2019, 2020 i 2021.
7315
K) A la Pregunta RGE núm. 3974/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a tramitació telemàtica de l'impost de turisme sostenible.
7315
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L) A la Pregunta RGE núm. 4024/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de sol·licituds per passar d'estimació objectiva a estimació directa en l'impost de turisme sostenible l'any 2021.
7315
M) A les Preguntes RGE núm. 4352 a 4354/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a recuperació pel Govern balear d'ingressos derivats de la liquidació de l'IVA del model de finançament autonòmic
de l'any 2017 (I a III).
7316
N) A la Pregunta RGE núm. 4363/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a data de l'ingrés de l'estat a la comunitat autònoma dels 101 milions d'euros que se'ns devien.
7316
O) A la Pregunta RGE núm. 5922/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dades de vacunació contra la COVID-19 per franja d'edat >=80 anys, vacuna contra la COVID-19 Ibsalut i Servei de Salut de les Illes
Balears (ibsalut.es).
7316
P) A les Preguntes RGE núm. 6092 a 6094 i 6096 a 6098/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a places vacants a les cabdalies de servei mèdic a especialitats i àrees hospitalàries dels hospitals Universitaris
Son Espases i Son Llàtzer, als hospitals Mateu Orfila, Comarcal de Manacor, Comarcal d'Inca i Can Misses.
7316
Q) A la Pregunta RGE núm. 6425/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacuna/dosis de Janssen pendents d'administrar a Balears, rebuig a aquesta vacuna, vacunes a la gelera.
7316
R) A la Pregunta RGE núm. 6467/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
activitat quirúrgica a l'Hospital de Manacor.
7317
S) A la Pregunta RGE núm. 6507/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a danys
causats a l'Hotel Bellver com a conseqüència del confinament de diversos joves a causa de la COVID-19 a finals del mes de juny
proppassat.
7317
T) A la Pregunta RGE núm. 6508/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del
confinament dels joves que estaven de viatge d'estudis a causa de la COVID.
7317
U) A les Preguntes RGE núm. 6518 i 6519/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a augment de casos i incidència de les ETS (malalties de transmissió sexual) (1 i 2).
7317
V) A les Preguntes RGE núm. 6541 i 6542/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a afirmacions del conseller del Consell de Mallorca, Sr. Andreu Alcover, en el transcurs del debat de política general d'aquesta institució
(1 i 2).
7318
W) A la Pregunta RGE núm. 6543/21, del diputat Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa
a freqüències dels Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).
7318
X) A la Pregunta RGE núm. 6557/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
augment de l'exercici de la prostitució a les Illes Balears.
7319
Y) A la Pregunta RGE núm. 6558/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
augment dels casos de persones "sense sostre" a les Illes Balears.
7319
Z) A la Pregunta RGE núm. 6568/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
residències de gent gran, evolució de la COVID-19.
7319
AA) A la Pregunta RGE núm. 6569/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
professionals sanitaris, evolució de la COVID-19.
7320
AB) A la Pregunta RGE núm. 6582/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reducció en els
ingressos quye suposarà la gratuïtat del transport públic a Mallorca per als menors de setze anys durant l'any 2021.
7321
AC) A la Pregunta RGE núm. 6583/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a previsió de la
gratuïtat del transport públic a Mallorca per als menors de setze anys en els PPGG per a 2021.
7321
AD) A la Pregunta RGE núm. 6584/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a partida de la qual
es treuran els diners necessaris per compensar la reducció en els ingressos, durant el 2021, que suposarà la implantació de la gratuïtat
del transport públic a Mallorca per als menors de setze anys anunciada el passat 20 de juliol.
7321
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AE) A la Pregunta RGE núm. 6585/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a imports que es
destinaran a restablir el desequilibri econòmic que la gratuïtat del transport públic a Mallorca per als menors de setze anys pot suposar
als concessionaris.
7322
AF) A la Pregunta RGE núm. 6586/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reducció en els
ingressos que suposarà la gratuïtat del transport públic a Mallorca per als menors de setze anys durant l'any 2022.
7322
AG) A les Preguntes RGE núm. 6604 i 6605/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a règim sancionador de la CAIB per afrontar els incompliments de disposicions dictades per pal·liar els efectes de la COVID19, sancions imposades.
7322
AH) A les Preguntes RGE núm. 6607 a 6610/21, del diputat Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
sancions tramitades pel Govern de les Illes Balears per expedients derivats de la celebració de festes il·legals en habitatges turístics a
Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca.
7322
AI) A la Pregunta RGE núm. 6638/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
formació d'educadors de temps lliure a entitats juvenils en la prevenció i protecció dels abusos a menors i adolescents en els pressuposts
de la CAIB.
7323
AJ) A la Pregunta RGE núm. 6639/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mediadors interculturals.
7323
AK) A la Pregunta RGE núm. 6651/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
complex d'apartaments Sa Mirada, a la urbanització de l'Arenal d'En Castell (Menorca), Hotel COVID a Menorca.
7323
AL) A la Pregunta RGE núm. 6657/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a protecció dels sistemes dunars de les platges de la nostra comunitat.
7323
AM) A la Pregunta RGE núm. 6658/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a competències que té la Conselleria de Medi Ambient sobre els sistemes dunars de les platges de la nostra
comunitat.
7325
AN) A la Pregunta RGE núm. 6659/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Hotel Playa Azul, Hotel COVID-19 a Menorca.
7325
AO) A la Pregunta RGE núm. 6661/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla estratègic o pla integral de joventut a les Illes Balears.
7325
AP) A la Pregunta RGE núm. 6662/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
alberg juvenil La Victòria.
7326
AQ) A la Pregunta RGE núm. 6663/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
alberg juvenil La Victòria temporada 2022.
7326
AR) A la Pregunta RGE núm. 6688/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informació i sensibilització a la població juvenil de les Illes Balears enfront de la necessitat de complir les mesures de prevenció front
a la COVID-19 davant l'elevat nombre de contagis d'aquest col·lectiu.
7326
AS) A les Preguntes RGE núm. 6689 i 6690/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a reforç de personal sanitari en el Servei de Salut de les Illes Balears enfront de la cinquena onada de la COVID-19 (1 i 2).
7326
AT) A la Pregunta RGE núm. 6697/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a convocatòria
d'ajudes per a nous emprenedors 2020 IDI.
7327
AU) A la Pregunta RGE núm. 6698/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a convocatòria
d'ajudes per a nous emprenedors 2021 IDI.
7327
AV) A les Preguntes RGE núm. 6700 a 6705/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajuts directes provinents de la línia de fons estatal dotada amb 855,7 milions d'euros (1 a 6).
7327
AW) A la Pregunta RGE núm. 6716/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'autoritzacions per a grans superfícies comercials atorgades pel Govern de les Illes Balears des de l'any 2015 fins
ara.
7328
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AX) A la Pregunta RGE núm. 6717/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'expedients per a autorització per a grans superfícies comercials que estan en tramitació al Govern de les Illes
Balears.
7328
AY) A la Pregunta RGE núm. 6733/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitat pendent de fons d'assignar a projectes d'inversió i actuacions corresponents a la Borsa d'Allotjaments Turístics.
7329
AZ) A la Pregunta RGE núm. 6734/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nova convocatòria per a projectes i actuacions viables per ser finançats amb fons de la Borsa d'Allotjaments Turístics.
7329
BA) A la Pregunta RGE núm. 6735/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
grau d'execució dels projectes ja seleccionats per ser finançats amb fons de la Borsa d'Allotjaments Turístics.
7329
BB) A la Pregunta RGE núm. 6737/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
canvi de la font de finançament d'alguns projectes i actuacions viables que havien de ser finançats amb fons de la Borsa d'Allotjaments
Turístics.
7331
BC) A la Pregunta RGE núm. 6738/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import del conveni de col·laboració entre el Consorci de Borsa d'Allotjaments Turístics i l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes
Balears en relació amb el desenvolupament i l'execució de projectes.
7332
BD) A les Preguntes RGE núm. 6740 a 6743/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a renúncies presentada per l'0entitat Abaqua al projecte pluriennal corresponent al pla anual 2017, ITS 206-017, remodelació
i millora EDAR Camp de Mar; per l'Ajuntament de Calvià al projecte corresponent al pla anual 2018: ITS 2018-36-Camí del Sud de
Mallorca-Tram El Toro Santa Ponça i modificació del Projecte ITS 2019-024; per l’entitat ABAQUA al projecte corresponent al pla
anual 2019: ITS 2019-145-By Pass d’entrada ETAP de Sóller; i per l’entitat IBISEC del projecte I5S 2019-134-ampliació de l’IES
Isidor Macabich.
7332
BE) A la Pregunta RGE núm. 6763/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
compliment dels consells insulars i els ajuntaments de Palma de les potestats que poden exercis fins al 31 de desembre de 2021, segons
el Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears.
7332
BF) A les Preguntes RGE núm. 6767 i 6768/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a pla d’actuació del Servei de Salut i Conselleria de Salut i Consum, per abordar la situació denunciada pels professionals
sanitaris (tècnics de cures d’infermeria, infermers i infermeres) durant la cinquena onada de la COVID-19 (1 i 2).
7332
BG) A la Pregunta RGE núm. 6769/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació enfront de la COVID-19 dels professionals sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears.
7333
BH) A la Pregunta RGE núm. 6788/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
alberg juvenil de La Victòria d'Alcúdia.
7333

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 11887, 11888, 11896 i 11891.

7333

B) Admissió a tràmit dels escrits RGE núm. 11820 i 11965/21, presentats per Margalida Maria Ramis Sastre, en nom i representació
de la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular, de Proposició de llei de benestar per a les generacions presents i futures
de les Illes Balears.
7333
C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 10771/19.

7333

D) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4917/21.

7334

E) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5831/20.

7334

F) Tramitació davant el Ple de la cambra per a la Proposició no de llei RGE núm. 7581/21.

7334

G) Retirada de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 11881/21.

7334

H) Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 9511/21.

7334

I) Tramitació pel procediment ordinari per a la Proposició no de llei RGE núm. 5130/19.

7334
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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 Sra. Maria Antònia García i Sastre.
7334
B) Vuitena pròrroga de la Declaració de l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament
del Parlament de les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 124, de 22 d'octubre de 2021.
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A la seu del Parlament, 22 d'octubre de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

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
19 d'octubre de 2021, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 9705/21, relativa a inversions de l'Estat a les Illes
Balears, amb les esmenes RGE núm. 11590, 11591 i 11592/21,
i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears constata que el balanç
de l’efectivitat de la disposició transitòria novena de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears és frustrant, atès
que dels 859 milions d’euros que es van acordar, només
se’n van arribar a justificar 292. La previsió que s’havia fet
quan es va aprovar l’Estatut, l’any 2007, era que havia
d’arribar un import total de 2.800 milions d’euros, a raó de
400 milions d’euros l’any durant set anys.
2. El Parlament de les Illes Balears constata que la suma
d’inversions ordinàries de l’Estat a les Illes Balears i de
l’import acordat per la Comissió Mixta d’Economia i
Hisenda en concepte de factor d’insularitat queda molt per
sota de la xifra acordada en el document Cap a un nou
REIB (2017), on es propugnava que la xifra del fons
d’insularitat no podria “ser inferior a 400 milions d’euros
anuals”. Aquest document va ser resultat d’una gran
mobilització ciutadana encapçalada pel Govern de les Illes
Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears constata que el projecte
de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2022 torna a
deixar les Illes Balears per davall de la mitjana de l’Estat,
tant si es fa el càlcul només tenint en compte les inversions
territorialitzades, com si es fa afegint les transferències de
capital a les comunitats autònomes on hi ha la previsió del
factor d’insularitat.
4. El Parlament de les Illes Balears constata que el projecte
de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2022 deixa les
Illes Balears per davall de la mitjana, ja que en cap cas no
es poden considerar per fer el càlcul els 73 milions
complementaris del factor d’insularitat que, segons l’acord
de la Comissió Mixta, responen a compensació d’exercicis
anteriors.
5. El Parlament de les Illes Balears refusa el projecte de
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2022, ja que
deixa Balears per davall de la mitjana en inversió, perquè
redueix la previsió d’inversió per a Balears dels pressuposts
anteriors i perquè no es compensa degudament la manca de
previsió del factor d’insularitat als exercicis 2020 i 2021.

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
19 d'octubre de 2021, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 15976/20, relativa a segona
oportunitat per a autònoms i PIME, amb l'esmena RGE núm.
11608/21, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la posada en marxa d'una campanya
informativa dirigida als autònoms i PIME sobre tots els
tràmits que s'hagin de realitzar per poder
acollir-se/beneficiar-se de les ajudes actuals derivades de la
Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona
oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres
mesures d'ordre social.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que doti una línia d'ajudes específiques per
afavorir que les PIME i els autònoms que reuneixin els
requisits de la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme
de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i
altres mesures d'ordre social, es reincorporin al teixit
productiu de la nostra comunitat en condicions viables.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la presentació immediata del Pla
d'Autoocupació i Foment de l'Emprenedoria 2021-2024 per
a les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la incorporació d'iniciatives i mesures
efectives destinades a la "segona oportunitat” dins del Pla
d'Autoocupació i Foment a l'Emprenedoria 2021-2024 per
a les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a desistir de l’increment de les quotes d’autònom previstes
als Pressuposts Generals de l’Estat per a 2022.
A la seu del Parlament, 22 d'octubre de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet
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1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'octubre de 2021, debaté la InterpelAlació RGE núm. 7739/21,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb el sector audiovisual de les Illes
Balears.
Actuà com a interpelAlant el diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera i la contestà en nom del Govern de les Illes
Balears el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura. Hi
hagué torn de rèplica i de contrarèplica.
Palma, 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

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 19
d'octubre de 2021, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 10814/21, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions als problemes
de l'emissari de la Platja d'En Bossa, que contestà el conseller
de Medi Ambient i Territori.
B) RGE núm. 10801/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a necessitats anuals de
quotes de CO2 per a la generació de l'energia a les Illes Balears,
que contestà el vicepresident i conseller de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.
C) RGE núm. 10809/21, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
polítiques progressistes que s'apliquen a l'Ajuntament de Palma,
que contestà la consellera de Presidència, Funció Pública i
Igualtat.
D) RGE núm. 10812/21, de la diputada María Asunción Pons
i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris per
considerar prioritàries les explotacions agrícolaramaderes, que
contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
E) RGE núm. 10797/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a punt en què es troba la creació del hub audiovisual de
les Illes Balears, que contestà el conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura.
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F) RGE núm. 10803/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració sobre el retard de cribratges preventius del càncer de
mama, que contestà la consellera de Salut i Consum.
G) RGE núm. 10810/21, de la diputada Virgínia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a material
apte per a la indústria del sector de begudes, que contestà el
conseller de Medi Ambient i Territori.
H) RGE núm. 10811/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Projecte de
llei de pressuposts generals de l'Estat en relació amb les Illes
Balears, que contestà la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors.
I) RGE núm. 10822/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a possibilitat d'aixecar
l'obligatorietat de portar la mascareta als patis de les escoles,
que contestà la consellera de Salut i Consum.
J) RGE núm. 10813/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a increment del preu dels
bitllets d'avió tot i l'aplicació del descompte de resident del
75%, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.
K) RGE núm. 10815/21, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conciliació
de mares i pares, que contestà la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat.
L) RGE núm. 10799/21, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a distribució per illes de les
inversions previstes al Pla estratègic autonòmic, que contestà
la presidenta del Govern de les Illes Balears.
M) RGE núm. 10796/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a valoració de la inversió per a Balears prevista al Projecte de
llei de pressuposts generals de l'Estat per a 2022, que contestà
la presidenta del Govern de les Illes Balears.
N) RGE núm. 11605/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
col·laboració entre les diferents administracions públiques
respecte de l'arribada massiva d'immigrants il·legals, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
O) RGE núm. 10817/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració del tracte cap a Balears dels pressuposts generals de
l'Estat per a 2022, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
P) RGE núm. 10816/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració, a dia d'avui, de
l'acord sobre el factor d'insularitat, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

1.3. TEXTOS REBUTJATS
B)
1.3.1. ESMENES
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'octubre de 2021, rebutjà l'Esmena a la totalitat RGE núm.
9099/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares al
Projecte de llei RGE núm 5834/21, d'educació de les Illes
Balears, amb el resultat següent: vots emesos 58, vots a favor
3, vots en contra 35 i abstencions 20.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'octubre de 2021, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
2342/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació d'una
comissió parlamentària per al seguiment del finançament i
l'execució dels projectes per ser finançats pel Fons de
recuperació europeu (Next Generation EU), amb el resultat
següent: vots emesos 57, vots a favor 27, vots en contra 30 i
abstencions 0.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
Ordre de Publicació
C)
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'octubre de 2021, rebutjà els Punts 2 a 4 i 6 a 9 de la Moció
RGE núm. 9705/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
inversions de l'Estat a les Illes Balears, amb el resultat següent:
• Punts 2, 3, 4, 7 i 8: vots emesos 54, vots a favor 26, vots en
contra 28 i abstencions 0.
• Punts 6 i 9: vots emesos 53, vots a favor 25, vots en contra
28 i abstencions 0.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'octubre de 2021, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
15786/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament de mesures en innovació i digitalització en el
sector cultural, amb el resultat següent: vots emesos 58, vots a
favor 26, vots en contra 30 i abstencions 2.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'octubre de 2021, rebutjà el Punt 2 de la Proposició no de llei
RGE núm. 6037/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reconeixement de la figura dels educadors socials i
manteniment d'aquesta figura en els centres educatius de
secundària de les Illes Balears, amb el resultat següent: vots
emesos 58, vots a favor 28, vots en contra 30 i abstencions 0.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
d'octubre de 2021, rebutjà el Punt 5 de la Proposició no de llei
RGE núm. 15976/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a segona oportunitat per a autònoms i PIME, amb el
resultat següent: vots emesos 54, vots a favor 21, vots en contra
31 i abstencions 2.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

A)
Declaració institucional amb motiu del Dia Mundial
contra el Càncer de Mama.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'octubre de 2021, d'acord amb l'article 204 del Reglament
de la cambra, aprovà per assentiment la declaració institucional
que es transcriu a continuació.

BOPIB núm. 127 - 5 de novembre de 2021
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
amb motiu del Dia mundial contra el càncer de mama
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El Parlament de les Illes Balears destaca la tasca de
coordinació de l’Estratègia del Càncer i dels serveis de
Ginecologia i Oncologia dels hospitals i centres de salut de les
Illes Balears i la de tots els professionals sanitaris i
sociosanitaris per la seva professionalitat, compromís i
humanitat.
Al Parlament de les Illes Balears, 19 d’octubre de 2021.

Avui, 19 d’octubre se celebra el Dia mundial contra el
càncer de mama, una malaltia que afecta més de 32.000 dones
a Espanya, segons l’informe anual de la Societat Espanyola
d’Oncologia Mèdica.

Ordre de Publicació
B)

Des del Parlament de les Illes Balears som conscients
d’aquesta situació, de les necessitats que tenen les dones que
desenvolupen un tumor de mama i volem transmetre’ls tot el
nostre suport.
L’any 2020 es van diagnosticar 2.261.419 casos nous de
càncer de mama al món, segons dades del Centre Internacional
de Recerques sobre el Càncer de l’Organització Mundial de la
Salut. El 2021, el de mama, s’ha convertit en el tumor més
diagnosticat del món, i ha superat per primera vegada el càncer
de pulmó.

Ajornament de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 10804 i 10808/21.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 d'octubre de 2021, quedaren ajornades les preguntes
esmentades, presentades per les diputades Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, i María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
admissió a tràmit del Tribunal Constitucional del recurs
interposat per VOX contra el Decret llei 5/2001, que modifica
la salut pública de Balears i a retard dels viatges de l'IMSERSO
en la temporada turística, respectivament.

El càncer de mama és el més freqüent dels tumors en dones
al nostre país i la franja d’edat de dones entre els 45 i 65 anys
és la més afectada pel diagnòstic de la malaltia.

Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

El tumor de mama continua sent la primera causa de mort
per càncer entre les dones a Espanya amb gairebé 6.500 morts
cada any. Cal assenyalar també que la supervivència de les
pacients que pateixen aquesta malaltia ha augmentat en els
últims anys i s’ha situat en el 80% als cinc anys del diagnòstic,
una xifra que reflecteix l’èxit de la detecció precoç, la recerca
i els nous tractaments disponibles.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS

A les Illes Balears la malaltia provoca 144 morts a l’any
amb una incidència de 476/100.000, el que suposa que una de
cada vuit dones patirà un càncer de mama.

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

Per tot això:
El Parlament de les Illes Balears expressa el màxim suport
institucional a les dones, a les seves famílies i a les associacions
que treballen pel càncer de mama.
El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a garantir
la universalitat del triatge de la població diana i ampliar de
manera progressiva el grup d’edat del programa de diagnòstic
precoç del càncer de mama del sistema públic de salut, a més
de promoure campanyes per millorar la sensibilització en el
diagnòstic precoç i l’adopció d’hàbits de vida saludables,
l’autoexploració i l’assistència a les mamografies.
El Parlament de les Illes Balears mitjançant aquesta
declaració institucional reconeix i agraeix el treball del
moviment associatiu que, amb la seva feina i dedicació,
permeten a les pacients i a les seves famílies afrontar els durs
tractaments i els canvis físics i psicològics que comporten, i fa
costat especialment a les dones en situació de vulnerabilitat
social.

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de setembre de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
6037/21, relativa a reconeixement de la figura dels educadors
socials i manteniment d'aquesta figura en els centres educatius
de secundària de les Illes Balears, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
El Parlament de les Illes Balears reconeix la labor dels
educadors socials i insta el Govern de les Illes Balears a
mantenir la figura de l’educador social en els centres
educatius de secundària de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, 26 d'octubre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
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El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a elaborar un pla de reordenació de les seves actuals
titulacions orientades a les noves necessitats tecnològiques
requerides pel Sistema Nacional de Salut, a la millora de la
formació, al seu reconeixement acadèmic més apropiat i al
mutu reconeixement en l'espai europeu, prenent en
consideració la pràctica de la majoria dels països de l'espai
educatiu europeu.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
5138/21, relativa a zeladors sanitaris, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a considerar prioritàriament, per existir ja una clara
harmonització europea, la unificació de les especialitats
d'Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear i
Radioteràpia i Dosimetria, en una sola: Grau en Imatge
Mèdica i Radioteràpia, homologant la seva formació als
estàndards europeus.

RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir les competències mínimes
necessàries per poder desenvolupar la professió de zelador
sanitari, així com els coneixements tècnics i concrets que
han d’assolir els treballadors per al desenvolupament
d’aquesta professió.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incloure a l'esmentat pla de reordenació els
procediments i requeriments que permetin als actuals
titulats la seva requalificació acadèmica d'acord amb els
nous programes i titulacions.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a iniciar les tramitacions necessàries per poder
desenvolupar els currículums per poder oferir formació
conduent a la professió de zelador sanitari als centres
educatius de les Illes Balears, així com possibles
qualificacions i certificacions de professionalitat d’aquests.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a recaptar de la Comissió de Recursos Humans del
Sistema Nacional de Salut una posició respecte de
l'adequació de titulacions i plans d'estudi d'aquests
professionals, així com de la seva adaptació a la realitat
tecnològica actual i futura de les institucions sanitàries.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar les actuacions per incloure, dins de la
seva oferta formativa, processos d’acreditació professional
per a l’acreditació i la consolidació de competències
específiques per a zeladors/es sanitaris/àries.

A la seu del Parlament, 19 d'octubre de 2021
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

A la seu del Parlament, 19 d'octubre de 2021
El secretari de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació
La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
5266/21, relativa a grau en imatge mèdica i radioteràpia, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7808/21,
relativa a impulsar la convocatòria del Fons Borsa
d'Allotjament, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
D)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consensuar en el si de la Junta Rectora del
Consorci de Borsa d’Allotjament, qualsevol modificació
que afecti els projectes i les noves convocatòries.

C)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a impulsar el diàleg amb els sindicats, les
associacions de Tècnics Superiors en Imatge per al
Diagnòstic i Medicina Nuclear, Radioteràpia i Dosimetria,
la Conferència de Rectors d’Universitats (CRUE) i els
col·legis professionals, amb la finalitat d'atendre les
demandes de reconeixement acadèmic i professional
d'aquests professionals.

A la seu del Parlament, 19 d'octubre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Enric Casanova i Peiró
El president de la comissió
Alejandro López i Soria
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 6811/21,
relativa a ajudes econòmiques i fons COVID simplificats més
efectius per abastar el màxim d'empresaris i autònoms, i quedà
aprovada la següent:

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4974/21, relativa a convocatòries d'avaluació i certificació de
coneixements de la llengua catalana, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

E)

G)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que les línies d’ajudes que pugui treure o en
què pugui participar siguin el més simples possibles i
exigeixin les manco condicions possibles perquè el màxim
d’empresaris i autònoms s’hi puguin acollir i així aquest
esforç sigui el més eficient i equitatiu possible.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears, la Conselleria de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, a modificar el sistema d’avaluació en
el doble sentit de:
a) Garantir que l’esforç de tot examinand ha de tenir
justa correspondència en la correcció de totes les parts que
ha fet de les proves, amb expressió de resultats numèrics.

A la seu del Parlament, 19 d'octubre de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Helena Benlloch i Bottini
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

b) Que en els anys en què hi hagi dues convocatòries de
proves de català de la JAC, com seria desitjable i com serà
el 2021, les puntuacions de les àrees aprovades es guardin
per a la segona convocatòria anual de manera que
l’alumne/examinand es pugui centrar en l’estudi d’aquelles
àrees que no ha aconseguit superar en la convocatòria
precedent.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7809/21,
relativa a actuacions davant l'increment del cost de les
matèries primeres i efectes de l'esmentat sobrecost a les
empreses amb contractes en vigor, i quedà aprovada la
següent:

Segon. El Parlament de les Illes Balears demana a la
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del
Govern de les Illes Balears, que estudiï la possibilitat de
consolidar dues convocatòries anuals de les proves de
català.
A la seu del Parlament, 26 d'octubre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

RESOLUCIÓ
F)
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'enorme i
sobtada pujada dels preus sense precedents que estan sofrint
les matèries primeres que afecta greument la nostra
economia i, entre altres sectors, el de la construcció i les
activitats auxiliars.
2. El Parlament de les Illes Balears reconeix que un
percentatge important de les empreses de construcció i
activitats auxiliars amb contractes en vigor amb
l'administració pública es veuran perjudicades per aquest
important increment dels preus en les matèries primeres,
combustibles i energètiques.
A la seu del Parlament, 19 d'octubre de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Helena Benlloch i Bottini
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació
La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
6715/21, relativa a polítiques a favor de la igualtat i combat
de les discriminacions lingüístiques, amb l'esmena RGE núm.
10519/21, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
H)
Primer. El Parlament de les Illes Balears constata el seu
ferm compromís de donar compliment a la legalitat vigent
en matèria lingüística i especialment a l’article 4 del nostre
Estatut d’Autonomia.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a garantir que els ciutadans puguin ser
atesos en les dues llengües oficials, en cas d’impediment
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d’aquest dret s’insta el Govern a tramitar el conseqüent
expedient administratiu.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a impulsar o aprovar una modificació
normativa autonòmica relativa a l’Impost de Successions i
Donacions, en què s’aclareixi que en el cas dels fets
imposables contemplats a l’apartat a) de l’article 3.1 de la
Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre
Successions i Donacions, en els quals no es produeix la
mort física del transmitent, serà aplicable la reducció per a
l’adquisició de béns i drets afectes a una activitat
econòmica, de participacions en entitats i d’explotacions
agràries establerta per a les adquisicions mortis causa.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a, abans de l’inici del curs 2022/23,
garantir el requisit de coneixement en llengua catalana, en
relació amb la capacitació dels docents de l’Escola Superior
d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) i del
Conservatori Superior de Música.
A la seu del Parlament, 26 d'octubre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

A la seu del Parlament, 26 d'octubre de 2021
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació
La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4815/21, relativa a drets lingüístics gestionats per l'Estat, i
quedà aprovada la següent:

Ordre de Publicació

RESOLUCIÓ

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2705/21, relativa a drets lingüístics a l'Estat espanyol, i
quedà aprovada la següent:

I)

RESOLUCIÓ
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a posar totes les eines i la legislació necessària per
tal que els drets lingüístics de la ciutadania estiguin
garantits als espais dels territoris amb més d’una llengua
oficial gestionats per part de l’Estat.
A la seu del Parlament, 26 d'octubre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 19 d'octubre de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3766/21,
relativa a canvi normatiu a efectes de l'aplicació de la
reducció de l'impost de successions i donacions en casos
d'adquisició d'empreses familiars a través de pactes
successoris, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

K)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a:
1. Garantir el dret d'opció lingüística dels ciutadans de
poder relacionar-se en llengua catalana amb l'Administració
General de l'Estat en el territori de les Illes Balears,
directament derivat de la declaració d'oficialitat de la
llengua (articles 3.2 de la Constitució i 4.1 de l'Estatut
d'Autonomia) i d'acord amb la jurisprudència del Tribunal
Constitucional.
2. Prendre les mesures oportunes per donar compliment a
la prescripció de l'article 56.2 de l'Estatut bàsic de l'empleat
públic en relació amb la capacitació lingüística dels
empleats públics en els processos selectius corresponents a
les properes ofertes d'ocupació pública.
3. Prendre les mesures oportunes en relació amb la
capacitació lingüística en llengua catalana en la provisió de
llocs de feina i mobilitat de funcionaris de carrera i personal
laboral de l'Administració General de l'Estat en el territori
de les Illes Balears, en compliment de l'article 56.2 de
l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

J)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a impulsar o aprovar una modificació normativa de
l’article 20.2.c de la Llei 29/1987 en el sentit de substituir
el terme “fallecido” pel terme “causante” a fi i efecte
d’aclarir que és d’aplicació la reducció tributària prevista al
precepte als pactes successoris.

4. Garantir l'observança del principi de conducta de l'article
54.11 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, d'atendre el
ciutadà en la llengua oficial que sol·liciti, impedint, en cas
contrari, qualsevol discriminació per raó de llengua amb
exigència de la responsabilitat disciplinària que se'n pugui
derivar (falta molt greu, segons l'article 95.2.b de l'Estatut
bàsic de l'empleat públic).
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5. Complir amb les obligacions derivades dels tractats
internacionals en matèria de protecció de la diversitat
lingüística i dels drets lingüístics dels ciutadans i,
especialment, de la Carta Europea de les llengües regionals
i minoritàries, fent efectives les recomanacions del Comitè
de Ministres del Consell d'Europa en relació amb els usos
lingüístics de l'Administració de l'Estat en els territoris amb
llengües oficials.
A la seu del Parlament, 26 d'octubre de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Sílvia Cano i Juan
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 290/21, relativa a millora del nou sistema tarifari de
Transports de les Illes Balears (TIB), amb les esmenes RGE
núm. 11653 i 11655/21, i quedà aprovada la següent:
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ocasions per part de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
i tal i com disposa el Pla Director Sectorial de Mobilitat de
les Illes Balears 2019-2026.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no cessar amb els contactes, les reunions de
feina i l'escolta activa amb tots els municipis de Mallorca,
teixit associatiu sectorial i veïnal i, en general, amb tota la
ciutadania, amb la finalitat de seguir optimitzant el servei
de transport públic que es presta a tots els usuaris
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar totes les iniciatives que estiguin al
seu abast per aconseguir l'objectiu que els avantatges del
nou sistema tarifari arribin al màxim d'usuaris. Entre d'altres
mesures, el Govern de les Illes Balears continuarà amb la
promoció de l'expedició de noves targetes intermodals en
els municipis (evitant els desplaçaments a Palma), com
també el pagament amb targeta bancària, així com
qualsevol altra mesura que ajudi a la millora de la difusió
del nou sistema tarifari. Igualment, el Parlament de les Illes
Balears insta la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a
seguir promocionant el gran ventall de perfils tarifaris per
a col·lectius vulnerables i, entre d’altres, la nova gratuïtat
en el transport públic per als menors de 16 anys.

RESOLUCIÓ
L)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge a eliminar la
penalització de 0,50€ per no validar el títol de viatge a la
sortida.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Mobilitat i Habitatge a analitzar el funcionament i
l’acompliment d’objectius de la implantació del nou sistema
tarifari del TIB i a estudiar la possibilitat de fer-hi
modificacions en el cas que aquest es demostri ineficient.
A la seu del Parlament, 26 d'octubre de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de
2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 995/21, relativa a millora del transport públic,
connexions i sistema tarifari del nou TIB, amb les esmenes
RGE núm. 11656, 11657 i 11658/21, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
M)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar i seguir millorant totes les línies i
freqüències, com s'ha anunciat públicament en diverses

A la seu del Parlament, 26 d'octubre de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 21 d'octubre de 2021, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
A) RGE núm. 10800/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reducció del pressupost
de producció i coproducció de continguts.
B) RGE núm. 9737/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
col·laboració d'informació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears amb UV3 i A Punt.
C) RGE núm. 10753/21, de la diputada Maria Esperança Sans
i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
convocatòria de selecció de personal.
D) RGE núm. 10795/21, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

7286

BOPIB núm. 127 - 5 de novembre de 2021

relativa a punt en què es troba la creació del hub audiovisual de
les Illes Balears.
E) RGE núm. 10807/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estimació d'objectius pressupostaris de l'EPRTVIB per a la
producció de continguts per IB3 el 2022.
F) RGE núm. 10867/21, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
seguiment dels actes dels diferents partits polítics.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de 2021, rebutjà el Punt
2 de la Proposició no de llei RGE núm. 7808/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a impulsar la convocatòria del
Fons Borsa d'Allotjament, amb el resultat següent: vots emesos
11, vots a favor 5, vots en contra 6 i abstencions 0.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

G) RGE núm. 11367/21, del diputat Ares Fernández i
Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visibilitzar el col·lectiu LGTBI a IB3.
H) RGE núm. 11368/21, de la diputada Irene Triay i Fedelich,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a docu-sèries.

Ordre de Publicació
C)

I) RGE núm. 11369/21, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a accés a l'arxiu històric de so
i imatge d'IB3.
J) RGE núm. 10868/21, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formes
i procedir de la subcontracta Dalton Audiovisual amb els
treballadors.

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 14 d'octubre de 2021, rebutjà el Punt 2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 6811/21, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
ajudes econòmiques i fons COVID simplificats més efectius
per abastar el màxim d'empresaris i autònoms, amb el resultat
següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i
abstencions 0.

K) RGE núm. 11370/21, de la diputada Irene Triay i Fedelich,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis amb
tercers.

Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

L) RGE núm. 10869/21, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tertúlies
polítiques presencials a IB3.

Ordre de Publicació
D)

M) RGE núm. 11371/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a imatge de
l'EPRTVIB a l'opinió pública.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 14 d'octubre de 2021, rebutjà els Punts 3 a 6 de
la Proposició no de llei RGE núm. 7809/21, del grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions davant l'increment
del cost de les matèries primeres i efectes de l'esmentat
sobrecost a les empreses amb contractes en vigor, amb el
resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra
7 i abstencions 1.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)

E)

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de 2021,
rebutjà el Punt 6 de la Proposició no de llei RGE núm.
5266/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a grau en imatge mèdica i radioteràpia, amb el
resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 3, vots en contra
6 i abstencions 3.

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de 2021,
rebutjà el Punt 4 de la Proposició no de llei RGE núm.
6715/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a polítiques a favor de la igualtat i combat de
les discriminacions lingüístiques, amb el resultat següent: vots
emesos 12, vots a favor 2, vots en contra 9 i abstencions 1.

Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
F)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 19 d'octubre de 2021, rebutjà el
Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 4864/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reclamació al Govern de l'Estat
de les quanties que corresponen a les entitats locals per l'IVA
2017, amb el resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 4,
vots en contra 6 i abstencions 2.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
J)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de
2021, rebutjà el Punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm.
995/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a millora del transport públic, connexions i
sistema tarifari del nou TIB, amb el resultat següent: vots
emesos 12, vots a favor 7, vots en contra 8 i abstencions 0.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
G)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de
2021, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2369/21, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement de
l'exbatlle d'Es Castell, Sr. Francesc Gimier i Sintes, amb el
resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 4, vots en contra
8 i abstencions 0.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
H)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de
2021, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2979/21, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a adequada atenció ciutadana
per part de les empreses de seguretat i vigilància, amb el
resultat següent: vots emesos 11, vots a favor 3, vots en contra
8 i abstencions 0.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la consellera d'Afers Socials i
Esports, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports, sobre valoració de l'informe OBIA
corresponent a l'any 2020 (RGE núm. 6641/21).
A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'octubre
de 2021, tengué lloc la compareixença de la consellera d'Afers
Socials i Esports, qui, acompanyada dels caps de Premsa i de
Gabinet, informà sobre el tema indicat.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Compareixença del nou rector de la Universitat de les
Illes Balears, davant la Comissió d'Educació, Recerca i
Cultura, sobre les línies d'actuació del nou equip rectoral
(RGE núm. 5148/21).

I)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de
2021, rebutjà els Punts 1 i 2 de la Proposició no de llei RGE
núm. 290/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora
del nou sistema tarifari de Transports de les Illes Balears (TIB),
amb el resultat següent:
• Punt 1: vots emesos 15, vots a favor 5, vots en contra 8 i
abstencions 2.
• Punt 2: vots emesos 12, vots a favor 7, vots en contra 8 i
abstencions 0.

A la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'octubre de 2021,
tengué lloc la compareixença del nou rector de la Universitat de
les Illes Balears, qui, acompanyat dels vicerectors de Política
Científica i Investigació, de Planificació Estratègica,
Internacionalització i Cooperació, de Personal Docent i
Investigador i de Gestió i Política de Postgrau i Formació
Permanent; de les vicerectores de Gestió i Política Acadèmica
de Grau i d'Estudiants; de la secretària general; del delegat del
rector d'Universitat Saludable i Campus; del gerent; i del
president del Consell Social, informà sobre el tema indicat.
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Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Empat a la votació dels Punts 1 i 3 de la Proposició no
de llei RGE núm. 4864/21.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Declaració sobre l'Informe d'avaluació de la
implantació efectiva de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de
suport a les famílies (RGE núm. 1594/21).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 19 d'octubre de 2021, es produí
un empat a la votació dels Punts 1 i 3 de la proposició no de llei
esmentada, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reclamació al Govern de l'Estat de les quanties que corresponen
a les entitats locals per l'IVA 2017. Després de les preceptives
votacions a què fa referència l'article 101.1 del Reglament de
la cambra, en aplicació de l'article 101.3 del mateix text, els
punts indicats seran dirimits sotmetent la qüestió a la decisió
del Ple.

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre
de 2021, es pronuncià sobre l'informe esmentat, aprovà per
unanimitat la proposta presentada i adoptà la declaració
següent:
El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat
de l’Informe d’avaluació de la implantació efectiva de la
Llei 8/2018, de suport a les famílies, i insta el Govern de les
Illes Balears a continuar aplicant les disposicions previstes
a l’esmentada llei, tot prioritzant les mesures destinades a
les famílies vulnerables econòmicament, als infants i joves,
i a les persones en situació de dependència per combatre
l’empobriment sobrevingut, les mesures de conciliació de
la vida laboral i familiar, així com les mesures sectorials
relacionades amb l’accessibilitat d’habitatges assequibles.

Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)
Proclamació del càrrec de vicepresident de la Comissió
de Salut.
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 20 d'octubre de 2021, es proclamà, per
assentiment, d'acord amb l'article 43.5 del Reglament de la
cambra, vicepresident de la comissió el diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular.

A la seu del Parlament, 21 d'octubre de 2021
El secretari de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
Acord de compareixença RGE núm. 5148/21, del nou
rector de la Universitat de les Illes Balears sobre les línies
d'actuació del nou equip rectoral.
La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 19 d'octubre de 2021,
aprovà, per unanimitat, la sol·licitud de compareixença
esmentada, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, del nou rector de la
Universitat de les Illes Balears sobre el tema indicat a
l'enunciat.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

E)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
4768/21, del Decret llei 4/2021, 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 COVID19.
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 20 d'octubre de 2021, es procedí a l'elaboració
del dictamen del projecte esmentat a l'enunciat.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Sergio Rodríguez i Farré
Catalina Pons i Salom

F)
Proclamació del càrrec de vicepresidenta de la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
3.8. INTERPELALACIONS
A la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 21 d'octubre de 2021, es proclamà, per
assentiment, d'acord amb l'article 43.5 del Reglament de la
cambra, vicepresidenta de la comissió la diputada Margalida
Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de novembre de 2021, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

A)

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 14 d'octubre de 2021, admet a tràmit la proposta de
resolució següent, amb tramitació davant la comissió
esmentada.

RGE núm. 11970/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria
d'habitatge i, especialment, en relació amb els apartaments
Don Pepe d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el conseller de Mobilitat i
Habitatge, sobre la política general d'habitatge i, especialment,
en relació amb la política seguida en relació amb els
apartaments Don Pepe d'Eivissa.
Palma, a 2 de novembre de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Antonio Costa i Costa

Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
B)
A)
Dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas
Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua
Baleares i El Pi-Proposta per les Illes Balears, derivada del
debat de l'Informe d'avaluació de la implementació efectiva
de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies
(RGE núm. 1594/21).
El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat de
l’Informe d’avaluació de la implantació efectiva de la Llei
8/2018, de suport a les famílies, i insta el Govern de les Illes
Balears a continuar aplicant les disposicions previstes a
l’esmentada llei, tot prioritzant les mesures destinades a les
famílies vulnerables econòmicament, als infants i joves, i a les
persones en situació de dependència per combatre
l’empobriment sobrevingut, les mesures de conciliació de la
vida laboral i familiar, així com les mesures sectorials
relacionades amb l’accessibilitat d’habitatges assequibles.
Els portaveus de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
Margalida Durán i Cladera
Cristina Mayor i Abad
Juan Manuel Gómez i Gordiola
Miquel Ensenyat i Riutort

RGE núm. 11999/21, del Grup Parlamentari VOXActua Baleares, relativa a ensenyament de l'Islam en els
centres educatius de Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares interpelAla el Govern de les
Illes Balears, sobre la política del Govern de les Illes Balears
relativa a l'ensenyament de l'Islam en els centres educatius de
Balears.
Palma, a 2 de novembre de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
El portaveu
Jorge Campos i Asensi
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3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de novembre de 2021, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 11969/21, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a polítiques destinades a la població
juvenil de les Illes Balears, derivada de la InterpelAlació
RGE núm. 9633/21.
D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Ciudadanos presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
9633/21, relativa a política general del Govern en matèria de
joventut, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears constata que és urgent la
posada en marxa de polítiques integrals i eficaces per abordar
els problemes dels joves de les Illes Balears en l'àmbit de la
formació, l'ocupació i l'accés a l'habitatge.
2. El Parlament de les Illes Balears reconeix que l'atur i la
precarietat laboral és la primera preocupació dels joves de les
Illes Balears, i la dificultat per accedir a un habitatge
assequible, la segona de les seves preocupacions.
3. Tenint en compte les taxes actuals d'abandonament escolar,
desocupació juvenil i temporalitat laboral, el Parlament de les
Illes Balears constata que el desenvolupament de polítiques i
accions dirigides als joves no són una prioritat per al Govern de
les Illes Balears. Per tant, s'insta el Govern a adquirir el
compromís ferm de donar una resposta integral i coordinada a
les necessitats dels joves.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a afavorir l'accés dels joves a un habitatge assequible,
mitjançant:
a) Deduccions, bonificacions i incentius fiscals.
b) La baixada al 4% l'impost de transmissions patrimonials
aplicable a l'habitatge habitual adquirit per joves menors de 35
anys en habitatges de fins a 200.000 euros.
c) Afavorir la construcció d'habitatge assequible i
l'habitatge social en lloguer mitjançant la col·laboració
públicoprivada.
d) Destinar el 50% dels immobles gestionats per
l'administració pública als joves menors de 35 anys.
e) Impulsar un programa de complement de l'estalvi per a
joves menors de 35 anys que pretenguin adquirir un habitatge.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir, secundar i impulsar l'emprenedoria de la
població jove i l'autoocupació.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a bonificar
el 100% de les quotes dels autònoms corresponents als dos
primers anys d'activitat per als joves menors de 35 anys.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar i garantir polítiques actives d'ocupació
específiques per als joves menors de 35 anys.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar, en el termini de tres mesos, un informe
sobre el resultat i l'eficiència de l'aplicació del Pla Retorn de
Talent des de la seva implantació.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar, en el termini de tres mesos, un informe
d'eficiència sobre el Programa SOIB Reactiva i Programa SOIB
Joves Qualificats.
Palma, a 29 d'octubre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa la Comissió Interdepartamental per
a la coordinació de l'acció política del Govern en matèria de
joventut i l'elaboració de polítiques dirigides als joves.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un Pla Estratègic de Joventut amb l'objectiu
d'oferir una resposta integral a les necessitats dels joves de les
Illes Balears. El Pla se sustentarà en els següents eixos:
a) Formació i educació de qualitat.
b) Ocupació estable i de qualitat.
c) Emprenedoria i l'autoocupació.
d) Retenció, atracció i retorn del talent.
e) Emancipació.
f) Habitatge assequible.
g) Erradicació de la violència.
h) Promoció de valors socials i democràtics.
i) Plena inclusió dels joves amb discapacitat.
j) Vida saludable.
k) Salut mental.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de novembre de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 11853/21, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre d'ATE del curs 2020-2021.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els objectius de la Unitat d'Admissió
Corporativa?

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.
A data 1 de setembre de 2020, ens pot indicar quin era el
nombre d'ATE del curs 2020-2021? Desglossau per tipus de
nomenament (funcionaris) o de contracte (fixos o interins).
Palma, a 26 d'octubre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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Palma, a 26 d'octubre de 2021
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

E)
RGE núm. 11867/21, de la diputada Isabel María
Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a indicadors de la Unitat d'Admissió Corporativa.

B)

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

RGE núm. 11854/21, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre d'ATE del curs 2021-2022.

Quins són els indicadors de la Unitat d'Admissió
Corporativa?

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.
A data 1 de setembre de 2020, ens pot indicar quin era el
nombre d'ATE del curs 2021-2022? Desglossau per tipus de
nomenament (funcionaris) o de contracte (fixos o interins).
Palma, a 26 d'octubre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 26 d'octubre de 2021
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

F)
RGE núm. 11868/21, de la diputada Isabel María
Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a personal de la Unitat d'Admissió Corporativa.
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.

C)
RGE núm. 11865/21, de la diputada Isabel María
Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a funcions de la Unitat d'Admissió Corporativa.

De quin personal disposa la Unitat d'Admissió Corporativa
i quina és la seva qualificació?
Palma, a 26 d'octubre de 2021
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

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.
G)
Quines són les funcions de la Unitat d'Admissió
Corporativa?
Palma, a 26 d'octubre de 2021
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

RGE núm. 11869/21, de la diputada Isabel María
Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a unitats de conductes addictives (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. 11866/21, de la diputada Isabel María
Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a objectius de la Unitat d'Admissió Corporativa.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

A quants de centres de salut existeixen unitats de conductes
addictives i des de quan?
Palma, a 26 d'octubre de 2021
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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H)
RGE núm. 11870/21, de la diputada Isabel María
Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a unitats de conductes addictives (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.
Quants de pacients s'estan tractant a les unitats de conductes
addictives?
Palma, a 26 d'octubre de 2021
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

Està assegurada la continuïtat assistencial dels pacients amb
conductes addictives?
Palma, a 26 d'octubre de 2021
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

L)
RGE núm. 11878/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a tala de 700 arbres al Castell de Bellver de Palma
(I).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

I)
RGE núm. 11871/21, de la diputada Isabel María
Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a unitats de conductes addictives (3).

Ha autoritzat la Conselleria de Medi Ambient la tala d'uns
700 arbres al Castell de Bellver de Palma?
Palma, a 26 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

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.
M)
Quins professionals atenen les unitats de conductes
addictives?
Palma, a 26 d'octubre de 2021
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

RGE núm. 11879/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a tala de 700 arbres al Castell de Bellver de Palma
(II).

J)

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

RGE núm. 11872/21, de la diputada Isabel María
Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a unitats de conductes addictives (4).

Existeix informe favorable dels tècnics de Medi Ambient
per a la tala d'uns 700 arbres al Castell de Bellver?

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.
Quina és la prevalença de les conductes addictives a la
nostra comunitat autònoma?
Palma, a 26 d'octubre de 2021
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

K)
RGE núm. 11873/21, de la diputada Isabel María
Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a unitats de conductes addictives (5).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 26 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

N)
RGE núm. 11880/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a plaga de tomicus a la zona del Castell de Bellver.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té constància i ha comprovat la Conselleria de Medi
Ambient que a la zona del Castell de Bellver hi ha una plaga de
tomicus?
Palma, a 26 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
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O)

R)

RGE núm. 11883/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a moratòria de creuers.

RGE núm. 11926/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a inexistència d'acords de col·laboració entre el
Govern i les cambres de comerç d'Eivissa i Formentera i de
Menorca en relació amb els fons europeus.

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.
En quins termes s'ha establert l'anunciada moratòria de
creuers i en base a quina normativa?
Palma, a 27 d'octubre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per què el Govern no ha fet cap acord de col·laboració en
relació amb els fons europeus amb les cambres de comerç
d'Eivissa i Formentera i de Menorca?
Palma, a 27 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

P)
RGE núm. 11924/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre i import dels convenis o encomanes de
gestió del Govern amb les cambres de comerç 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.
Al llarg dels anys 2019, 2020 i 2021, quants convenis o
encomanes de gestió ha fet el Govern amb les cambres de
comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera i Menorca, i per quin
import?

S)
RGE núm. 11927/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajuts econòmics a les cambres de comerç pels seus
costs fixos.
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.
Atesa la crisi de la pandèmia, ha valorat el Govern atorgar
ajuts econòmics a les cambres de comerç pels seus costs fixos?
Palma, a 27 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 27 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

Q)

T)

RGE núm. 11925/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de reunions del Govern amb les cambres
de comerç d'Eivissa i Formentera i de Menorca.

RGE núm. 11928/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a tramitació dels bons comercials.

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.
Des de juny de 2019, quantes reunions de feina ha fet el
conseller competent en matèria de cambres de comerç amb la
Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera i amb la Cambra de
Menorca?
Palma, a 27 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En relació amb els bons comercials posats en marxa pel
Govern, ha establert l'executiu com a requisit la creació d'una
plataforma específica per a la seva tramitació?
Palma, a 27 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
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U)

X)

RGE núm. 11935/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a retard de les consultes d'urologia de
l'Hospital Universitari de Son Espases.

RGE núm. 11959/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de la sala de
rehabilitació del centre de salut des Mercadal.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin retard duen les consultes d'urologia de l'Hospital
Universitari de Son Espases?

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 quin punt es troba la sala de rehabilitació del centre de
salut des Mercadal, per a la qual els pressuposts generals de la
CAIB per al 2021 reservaven 180.000 euros en virtut de
l'acceptació de l'esmena 16848/2021?

Palma, a 28 d'octubre de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

Palma, a 29 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

V)
RGE núm. 11936/21, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a llista d'espera del servei quirúrgic
d'urologia de l'Hospital de Son Espases.

Y)

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

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

Quina llista d'espera hi ha al servei quirúrgic d'urologia de
l'Hospital de Son Espases?

En quin punt es troba la remodelació de l'EDAR des
Mercadal, per a la qual els pressuposts generals de la CAIB per
al 2021 reservaven 3.000.000 d'euros en virtut de l'acceptació
de l'esmena 16849/2021?

Palma, a 28 d'octubre de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

RGE núm. 11960/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de la
remodelació de l'EDAR des Mercadal.

Palma, a 29 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

W)
RGE núm. 11958/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat del projecte
per a la construcció del nou centre de salut d'Alaior.
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 quin punt es troba la redacció del projecte per a la
construcció del nou centre de salut d'Alaior, per a la qual els
pressuposts generals de la CAIB per al 2021 reservaven
200.000 euros en virtut de l'acceptació de l'esmena
16846/2021?
Palma, a 29 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

Z)
RGE núm. 11961/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de l'estudi de
pluvials d'Alaior.
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 quin punt es troba la realització de l'estudi de pluvials
d'Alaior, per al qual els pressuposts generals de la CAIB per al
2021 reservaven 20.000 euros consignats en virtut de
l'acceptació de l'esmena 16850/2021?
Palma, a 29 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró
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AA)
RGE núm. 11962/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de la redacció
i tramitació del projecte de connexió de l'IDAM de
Ciutadella amb el dipòsit Es Caragolí.
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 quin punt es troba la redacció i tramitació del projecte
de connexió de l'IDAM de Ciutadella amb el dipòsit Es
Caragolí, per a la qual els pressuposts generals de la CAIB per
al 2021 reservaven 121.000 euros en virtut de l'acceptació de
l'esmena 16851/2021?
Palma, a 29 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AB)
RGE núm. 11963/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de la redacció
del projecte de construcció d'HPO a Sant Lluís.
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Palma, a 29 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AD)
RGE núm. 11978/21, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mobilització dels empleats del TIB (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El mes de setembre passat els empleats del TIB es van
mobilitzar per defensar els seus drets i van sol·licitar la
intervenció de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.
Quins eren els punts que van portar a la protesta afectant els
ciutadans de Balears?
Palma, a 2 de novembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

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.

AE)
RGE núm. 11979/21, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mobilització dels empleats del TIB (2).

En quin punt es troba la redacció del projecte de
construcció d'habitatges de protecció oficial a l'edifici
Escorxador de Sant Lluís, per al qual els pressuposts generals
de la CAIB per al 2021 reservaven 62.000 euros, tal com es
recull en l'Acord entre el Govern de les Illes Balears i MÉS per
Menorca per a l'aprovació de la Llei de pressuposts de la CAIB
per a l'any 2021?

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

Palma, a 29 d'octubre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

AC)
RGE núm. 11964/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de la redacció
del projecte de construcció d'HPO a Es Castell.
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 quin punt es troba la redacció del projecte de
construcció d'habitatges de protecció oficial al Clot de Santa
Anna (Es Castell), per al qual els pressuposts generals de la
CAIB per al 2021 reservaven 240.000 euros, tal com es recull
en l'Acord entre el Govern de les Illes Balears i MÉS per
Menorca per a l'aprovació de la Llei de pressuposts de la CAIB
per a l'any 2021?

El mes de setembre passat els empleats del TIB es van
mobilitzar per defensar els seus drets i van sol·licitar la
intervenció de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.
En quins punts de les reclamacions el Govern ha pogut
mitjançar? Relació d'aquests.
Palma, a 2 de novembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AF)
RGE núm. 11980/21, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mobilització dels empleats del TIB (3).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El mes de setembre passat els empleats del TIB es van
mobilitzar per defensar els seus drets i van sol·licitar la
intervenció de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.
Quina és la situació actual entre l'empresa i els treballadors?
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Palma, a 2 de novembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AJ)
RGE núm. 11989/21, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment
del servei nocturn d'SFM.

AG)
RGE núm. 11981/21, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mobilització dels empleats del TIB (4).

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

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.

Tenen previst augmentar el servei nocturn en vigílies i
festius del transport públic d'SFM? En cas afirmatiu, quan?

El mes de setembre passat els empleats del TIB es van
mobilitzar per defensar els seus drets i van sol·licitar la
intervenció de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.
Hi ha algun perill per als treballadors de nous conflictes i
que puguin arribar a afectar en última instància els ciutadans de
les Balears?
Palma, a 2 de novembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AH)
RGE núm. 11986/21, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballs de
millora pendents a SFM.
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 2 de novembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AK)
RGE núm. 11994/21, de la diputada Isabel María
Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a seqüenciació de les variants Delta plus de la COVID a 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 quan es poden seqüenciar les variants del Delta plus
a les Illes Balears? Indicau el nombre de determinacions de
virus per setmana, nombre de seqüenciacions víriques del
SARS-CoV-2 i resultat per variant, des de l'inici de les
determinacions.
Palma, a 2 de novembre de 2021
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

Quins treballs pendents té previstos per executar per
millorar el servei d'SFM i en quin estat es troben?
Palma, a 2 de novembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AI)
RGE núm. 11988/21, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment
de freqüències i horaris diürns a SFM.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst SFM augmentar les freqüències i els horaris
diürns?
Palma, a 2 de novembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

AL)
RGE núm. 11995/21, de la diputada Isabel María
Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ecografies a Atenció Primària.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'ecògrafs a Atenció Primària a Balears
a data 2 de novembre de 2021? Indicau el nombre d'ecografies
realitzades per centre de salut i mes des de gener de 2020.
Palma, a 2 de novembre de 2021
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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AM)
RGE núm. 11996/21, de la diputada Isabel María
Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dermatoscopis a Atenció Primària.

En el pla presentat per aquesta conselleria sobre el pla de
reestructuració del sector dels fruits secs s'han pres en
consideració possibles mesures per facilitar l'exportació del
producte?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de dermatoscopis a Atenció Primària de
Balears a data 2 de novembre de 2021?
Palma, a 2 de novembre de 2021
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

AN)
RGE núm. 11997/21, de la diputada Isabel María
Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retinografies a Atenció Primària.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de retinògrafs a Atenció Primària de
Balears a data 2 de novembre de 2021? Indicau el nombre de
retinògrafs per centre de salut i mes des de gener de 2020.
Palma, a 2 de novembre de 2021
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
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Palma, a 29 d'octubre de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

B)
RGE núm. 11941/21, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
confirmació per part del Tribunal Suprem de l'anul·lació
del decret sobre el coneixement del català.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant Ple.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
confirmació per part del Tribunal Suprem de l'anul·lació del
decret sobre el coneixement del català?
Palma, a 29 d'octubre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

C)
RGE núm. 11942/21, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a agressió a la directora d'un col·legi.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant Ple.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Sr. March, quines mesures han adoptat després de l'agressió
soferta per la directora d'un col·legi de Son Gotleu?
Palma, a 29 d'octubre de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de novembre de 2021, ratifica l'admissió per delegació
de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 11940/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reestructuració del sector dels fruits secs.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant Ple.

D)
RGE núm. 11947/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
impost de plusvàlua municipal.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant Ple.
Com valora el Govern la possible reforma legislativa per
adequar l'impost de plusvàlua municipal al marc
constitucional?
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Palma, a 29 d'octubre de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

Ordre de Publicació

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Sr. Yllanes, quines són les actuacions programades per a
Formentera en matèria de mesurament i millora de la qualitat
de l'aire?
Palma, a 3 de novembre de 2021
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de novembre de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
E)
RGE núm. 12019/21, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

H)
RGE núm. 12022/21, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a pla possible per a la gran apagada.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant Ple.
Sra. Garrido, està estudiant el Govern un pla de
contingència per afrontar una possible gran apagada?
Palma, a 3 de novembre de 2021
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Sr. Conseller, quines actuacions pensa impulsar el Govern
davant el pla que possibilita l'extracció inacceptable i
desproporcionada d'arena a la costa de Banyalbufar?
Palma, a 3 de novembre de 2021
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

I)
RGE núm. 12023/21, 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.

F)
RGE núm. 12020/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a aprofitament de tots els recursos disponibles en
favor de les PIME en matèria d'innovació industrial.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 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 a la presidenta 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?
Palma, a 3 de novembre de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

Com pot explicar, Sra. Presidenta, que en matèria
d'innovació, sobretot industrial, no s'aprofitin tots els recursos
disponibles en favor de les PIME?
J)
Palma, a 3 de novembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

G)
RGE núm. 12021/21, del diputat Antonio Jesús Sanz i
Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
programades per a Formentera en matèria de mesurament
i millora de la qualitat de l'aire.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

RGE núm. 12024/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
noves propostes del Govern per a la pròxima temporada
turística 2022.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant Ple.
Sr. Conseller, quines noves propostes planteja implementar
el Govern de cara a la pròxima temporada turística 2022?
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Palma, a 3 de novembre de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
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Palma, a 3 de novembre de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

K)

N)

RGE núm. 12025/21, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pressupost de
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció.

RGE núm. 12029/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reforma de la reforma laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 i 203.4
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 oral davant Ple, derivada de
la pregunta d'iniciativa ciutadana RGE núm. 7652/21.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant Ple.

No troba oportú augmentar el pressupost de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció per disminuir
substancialment l'inacceptable retard en la investigació de les
alertes (denúncies) presentades?
Palma, a 3 de novembre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

L)
RGE núm. 12026/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
projecte del centre terapèutic per a menors amb mesures de
justícia juvenil.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant Ple.

Sr. Conseller de Treball, està segur de la reforma de la
reforma laboral que pensa dur a terme el Govern de l'Estat?
Palma, a 3 de novembre de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

O)
RGE núm. 12030/21, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a traspàs d'ordenació turística al Consell Insular de
Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant Ple.
Quina valoració fa el conseller de Turisme del traspàs
d'ordenació turística al Consell Insular de Mallorca?

Davant l'augment del nombre de menors amb mesures de
justícia juvenil que tenen problemes de salut mental i
addiccions, quina és la previsió del Govern sobre la posada en
marxa del centre terapèutic?
Palma, a 3 de novembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

M)
RGE núm. 12027/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació actual de les barques d'arrossegament 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Sra. Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, és vostè
conscient de la situació actual de les barques d'arrossegament
de les Illes Balears?

Palma, a 3 de novembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

P)
RGE núm. 12031/21, de la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita
contra la pobresa 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Considera el Govern que les seves polítiques són adequades
per lluitar contra la pobresa a les Illes Balears?
Palma, a 3 de novembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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Q)

T)

RGE núm. 12032/21, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a augment de la partida destinada a la producció
de continguts d'IB3 i altres per a l'any 2022.

RGE núm. 12035/21, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
oportunitats laborals per als joves.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant Ple.
Sra. Consellera de Presidència, pensa el Govern augmentar
la partida destinada a la producció de continguts d'IB3 i altres
per a l'any 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Considera el Govern que està donant als joves les
oportunitats laborals que necessiten?
Palma, a 3 de novembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 3 de novembre de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera
U)
R)
RGE núm. 12033/21, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dimissió
del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el Govern de la dimissió del director de
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears?

RGE núm. 12036/21, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada
generalitzada de preus a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Armengol, com valora la pujada generalitzada de preus
a les Illes Balears, que incideix directament sobre les rendes
mitjanes i baixes?
Palma, a 3 de novembre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

Palma, a 3 de novembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
V)
S)
RGE núm. 12034/21, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repartiment aprovat per la Conferència Sectorial
d'Agricultura per a mesures de desenvolupament rural i
digitalització.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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 oral davant Ple.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del
repartiment aprovat per la Conferència Sectorial d'Agricultura
per a mesures de desenvolupament rural i digitalització?
Palma, a 3 de novembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

RGE núm. 12037/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
oficina anticorrupció eficaç i independent 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, aposta el Govern per una oficina
anticorrupció eficaç i independent?
Palma, a 3 de novembre de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de 2021, admeté a
tràmit la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió següent.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 10807/21, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estimació d'objectius pressupostaris de l'EPRTVIB per a la
producció de continguts per IB3 el 2022, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
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 al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quina és la estimació dels objectius pressupostaris de la
direcció de l'EPRTVIB per a la producció de continguts per
IB3 el 2022?
Palma, a 13 d'octubre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de novembre de 2021, admet a tràmit la proposició no de
llei següent, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Motivació del procediment d'urgència: La imminent aprovació
del Pla general de ports de les Illes Balears 2018-2033, així
com el recent inici de les obres de la segona fase de la reforma
del port de Fornells (Diario Menorca, 26.10.2021, p. 6)
motiven la tramitació d’aquesta iniciativa pel procediment
d’urgència.
El passat 9 de juliol de 2021, el consell d’administració de
Ports de les Illes Balears (Ports IB) va aprovar inicialment el
Pla general de ports de les Illes Balears, que ha de definir com
han de ser les instal·lacions portuàries gestionades per aquest
ens fins al 2033. Cal destacar que aquest document ja està
previst, des de fa més de set anys, a l’article 8 de la Llei de
Ports de les Illes Balears. En aquest article, el Pla general de
ports queda definit com “el document que recull la ubicació i
la classificació de totes les instal·lacions portuàries de les Illes
Balears, amb criteris de sostenibilitat mediambiental i
d’equilibri territorial entre totes les zones del territori de les
Illes Balears, té cura de les interrelacions de les zones
costaneres amb les d’interior, coordina aquestes instal·lacions
amb les xarxes de transport terrestre i dóna resposta a les
necessitats comercials, industrials, pesqueres i esportives del
sistema portuari de les Illes Balears.”
Si bé és cert que aquest document inclou mesures noves i
interessants, com ara l’ús compartit d’amarraments, o mesures
d’adaptació al canvi climàtic de les infraestructures portuàries,
també inclou alguns elements potencialment nocius, ja que
fomenten la massificació nàutica dels ports de les Illes Balears.
Alguns exemples d’aquest perill és la previsió d’actuacions
com ara la construcció de noves marines seques (la de Cala
Molí o la de Cala’n Busquets en són dos exemples) o de noves
actuacions en rampes (com per exemple, la previsió de
construir una nova rampa al port de Fornells, d’habilitar una
zona d’aparcament diürn per a remolcs al port de Ciutadella o
de millorar la rampa de Sant Tomàs) en diferents zones
portuàries. Ara bé, segurament l’actuació més preocupant de les
que preveu aquest Pla general a Menorca és la de l’ampliació
del port d’Addaia. Concretament, aquest document preveu
l’ampliació de la làmina d’aigua abrigada d’aquest port, una
actuació amb un impacte sobre una zona amb un
importantíssim valor ecològic: àmbit marí del Parc Natural de
s’Albufera des Grau, part marina de la Reserva de la Biosfera
de Menorca, àrea natural d’interès territorial, àrea natural
d’especial interès i fregant un espai de la Xarxa Natura 2000,
una àrea d’importància per a les aus. Aquesta actuació, a més,
contradiu els mateixos principis generals del Pla general de
Ports, que estableix que “només es disposaran noves obres
d’abric per a la millora de les condicions en instal·lacions ja
existents, que tenguin problemes d’explotació derivats de
l’agitació portuària” (article 1). Per si no fos suficient, aquesta
actuació també contravé el Pla Territorial de Menorca (PTI),
que preveu una reordenació del port d’Addaia, però rebutja
expressament l’ampliació de la seva superfície.

A)
RGE núm. 11943/21, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a la racionalització d'infraestructures portuàries de
Menorca (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple, pel procediment d'urgència.

Per altra banda, a més de la projecció d’actuacions
potencialment perilloses, en el Pla general de ports es troben a
faltar altres elements, com ara la necessitat de prendre en
consideració la capacitat de càrrega nàutica del litoral de cada
illa a l’hora de projectar instal·lacions i actuacions. De fet,
aquesta necessitat ja va ser posada de manifest per part de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, que el 8
d’octubre del 2019 va emetre una resolució en la qual
s’acordava que l’estudi ambiental estratègic del Pla general de
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Ports de les Illes Balears havia d’incloure un estudi de capacitat
de càrrega ambiental per condicionar l’increment del nombre
de fondejos i la capacitat d’eslora dels diferents ports esportius.
Aquest estudi de capacitat va ser realitzat el 2020 pel Sistema
d’observació i predicció costanera de les Illes Balears
(SOCIB). Pel que fa a Menorca, la capacitat de fondeig lliure
que estableix l’estudi de capacitat de càrrega del SOCIB (2.115
embarcacions) ja va ser superada l’any 2010, quan un estudi del
Consell Insular de Menorca va fer un recompte real del nombre
d’embarcacions presents a l’illa en un dia. Aquest estudi
formava part de la documentació tècnica prèvia a l’elaboració
del Pla Insular de Costes de Menorca, que van dur a terme de
forma conjunta el Consell insular de Menorca i el Ministeri de
Medi Ambient. Aquesta cartografia mostrava la presència de
2.344 embarcacions fondejades fora de port: aquesta xifra
implica que almenys fa onze anys que s’ha superat, com a
mínim, en un 10%, la capacitat de càrrega nàutica de Menorca.
Per tant, aquesta és una important mancança d’aquest pla
general de Ports.
La massificació nàutica és més perillosa a l’illa de Menorca
que a la resta d’illes de l’arxipèlag: durant aquest darrer estiu,
el 40% de fondejos en el litoral menorquí que ha comprovat el
servei de vigilància de la posidònia estaven fondejades sobre
posidònia o bé la cadena de l’àncora passava per sobre
d’alguna de les praderies d’aquesta planta, per la qual cosa van
ser obligades a traslladar aquestes embarcacions.
Concretament, es tracta de 958 embarcacions obligades a
desplaçar-se d’un total de 2.386 naus analitzades pels
responsables de l’esmentat servei.
A més, una altra de les absències d’aquest document és la
inexistència de la regulació de determinades activitats que es
realitzen als ports i als seus entorns immediats que han agafat
gran importància durant els darrers anys. Algunes d’aquestes
activitats, com ara l’esquí aquàtic, tenen importants afectacions
sobre el medi natural (renous, onatge, velocitat, afectacions al
fons marí, etc.). Per tots aquests motius, es fa necessari i urgent
regular aquestes activitats.
Finalment, una altra de les mancances detectades al Pla
general de ports és que, si bé exposa que cada cop hi ha menys
embarcacions tradicionals al litoral de l’arxipèlag, no
s’introdueixen mesures per fomentar aquesta tipologia
d’embarcacions. Per tant, seria desitjable que el document citat
preveiés que, en aquelles zones en les que s’hagi arribat al
sostre de capacitat de càrrega, els punts d’amarrament que
quedin lliures per qualsevol motiu, puguin ser ocupats
prioritàriament per embarcacions de construcció tradicional de
fusta. En aquest sentit, i per tal de prendre mesures per frenar
l’emergència climàtica, també es fa necessari que les
embarcacions que no requereixen de propulsió mecànica, com
ara velers, tenguin prioritat sobre la resta i; d’entre els que
requereixen de propulsió mecànica, les embarcacions amb
motor elèctric també tenguin prioritat.
Tot i açò, cal destacar que l’aprovació inicial d’aquest
document no representa el tancament del procés d’elaboració
del Pla general, sinó que suposa l’obertura d’un procés de
participació pública i, per tant, encara es poden corregir tots
aquests elements.
Ara bé, més enllà del Pla general de Ports de les Illes
Balears, ara mateix existeixen altres actuacions que s’estan

tramitant sobre infraestructures portuàries que tenen un
important impacte ambiental, com ara el projecte de reforma
del Port de Fornells o el projecte del port exterior de Ciutadella
(Son Blanc).
Pel que fa al Port de Fornells, el passat 25 de gener el
Consell de Govern va autoritzar a Ports IB a iniciar l’expedient
de despesa corresponent a la licitació del projecte de reforma
integral del port de Fornells, amb un import que supera els 9,5
milions d’euros, i que inclou la construcció d’un edifici a la
zona des Pla. Aquesta licitació s’ha posat en marxa sense
comptar amb el suport de la Junta Local de Fornells ni del Ple
de l’Ajuntament des Mercadal, sense atendre a criteris
paisatgístics i sense contemplar els requeriments que estableix
la normativa sectorial, per la qual cosa es fa necessària la
paralització immediata del procés d’execució de reforma
integral del port de Fornells.
Cal destacar, a més, el 3 de març del 2020 la reforma
integral del port de Fornells va ser objecte d’avaluació
ambiental per part de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears, que va imposar una sèrie de requisits al projecte, la
majoria dels quals han estat ignorats. Aquests requisits inclouen
habilitar sistemes de recollida d’hidrocarburs en les zones de
varada, o l’obligació de caracteritzar els materials que
sorgeixin del dragatge previst al Port de Fornells, així com
concretar la destinació dels sediments que en surtin d’aquests
dragatges.
Finalment, també s’està tramitant actualment el projecte
d’ampliació del port exterior de Ciutadella. En aquest cas, cal
assenyalar que existeixen dos informes de la Comissió Balear
de Medi Ambient (un del 2020 i un altre d’agost del 2021), en
els quals s’adverteix que l’ampliació del port de Son Blanc
requereix la tramitació ambiental del projecte. Tot i aquests dos
informes, Ports de les Illes Balears ha decidit prescindir de la
tramitació ambiental i tirar endavant amb el projecte.
Per tots aquests motius, Més per Menorca presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a introduir, en el Pla General de Ports de les Illes
Balears 2018-2033 que s’està tramitant actualment, totes les
modificacions necessàries perquè s’hagi de prendre en
consideració la capacitat de càrrega nàutica de cada illa per a
la projecció de les actuacions previstes en l’esmentat pla, que
no es podrà superar en cap cas.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a suprimir, del Pla General de Ports de les Illes Balears
2018-2033 que s’està tramitant actualment, la previsió
d’ampliar el port d’Addaia en làmina d’aigua abrigada, tal com
es preveu a l’apartat 4.8.2 de l’esmentat pla (“Actuacions tipus
1: Anàlisi de la possibilitat d’utilització de làmina d’aigua
abrigada o espai a terra per a la ubicació de nous amarratges”).
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a suprimir, del Pla General de Ports de les Illes Balears
2018-2033 que s’està tramitant actualment, la previsió de
construir una nova marina seca en l’àmbit de les rampes de
Cala Molí (Es Mercadal).
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a suprimir, del Pla General de Ports de les Illes Balears
2018-2033 que s’està tramitant actualment, la previsió de
construir una nova marina seca en alçada a Cala’n Busquets
(Ciutadella).
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Palma, a 29 d'octubre de 2021
El portaveu
Josep Castells i Baró

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a suprimir, del Pla General de Ports de les Illes Balears
2018-2033 que s’està tramitant actualment, la previsió de
construir una nova rampa al port de Fornells.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a introduir, en el Pla General de Ports de les Illes
Balears 2018-2033 que s’està tramitant actualment, la regulació
d’aquelles activitats nàutiques -com ara l’esquí aquàtic- dins els
ports i el seu entorn immediat, prenent en consideració els
valors ambientals de la zona i els inconvenients provocats per
renous, onatge, velocitat o afectació al fons marí.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a introduir, en el Pla General de Ports de les Illes
Balears 2018-2033 que s’està tramitant actualment, tots els
canvis necessaris per fer possible que, en aquelles zones en les
que s’hagi arribat al sostre de capacitat de càrrega, els punts
d’amarrament que quedin lliures puguin ser ocupats per
embarcacions de construcció tradicional de fusta, que hauran
de tenir prioritat sobre la resta de d’embarcacions. D’entre la
resta d’embarcacions, els velers hauran de tenir prioritat sobre
les que requereixin propulsió elèctrica, que alhora hauran de
tenir prioritat sobre la resta d’embarcacions.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a paralitzar de manera immediata l’execució de la
segona fase del projecte constructiu de reforma integral del port
de Fornells, sigui quin sigui el seu estat d’execució.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir una comissió amb la participació de Ports
IB i els grups polítics de l’Ajuntament des Mercadal amb
l’objectiu de reformular el projecte de reforma integral del port
de Fornells i reduir-ne l’impacte ambiental. La creació
d’aquesta comissió implicarà el replantejament del Pla d’usos
del port de Fornells publicat el setembre del 2020 i a definir els
usos dels habitatges recuperats en funció de les necessitats del
poble i en diàleg amb l’ajuntament i les entitats d’aquell. En tot
cas, el nou projecte haurà d’incorporar totes les condicions
fixades per la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears
en sessió del 3 de març del 2020.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i a Ports IB a elaborar un projecte d’imatge de façana
marítima del port de Fornells de forma coordinada amb el
poble de Fornells i l’Ajuntament des Mercadal. Aquest projecte
inclourà una calendari per a l’execució de la inversió relativa
a la renovació dels béns instal·lats en domini públic
marítimoterrestre.
11. El Parlament de les Illes Balears insta a Ports IB a sotmetre
el projecte constructiu d’actuacions de millora i optimització de
l’explotació del port exterior de Ciutadella a l’estudi d’impacte
ambiental.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de novembre de 2021, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 11834/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
salut i benestar a través de la cultura, 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 la Comissió de Salut.
Durant les darreres dues dècades, hi ha hagut un increment
de la recerca sobre els efectes de les belles arts (música,
pintura, literatura, cinema...) en la salut i el benestar, juntament
amb els desenvolupaments a la pràctica i activitat política a
diferents països europeus. L’any 2019, l'Organització Mundial
de la Salut (OMS) va publicar un informe que sintetitza les
evidències obtingudes a nivell mundial sobre el paper de les
belles arts en la millora de la salut i el benestar, amb un focus
específic en els membres europeus de la OMS. L’estudi
(HEALTH EVIDENCE NETWORK SYNTHESIS REPORT
67) comprèn resultats d’uns 3000 estudis i identifica un paper
important de les arts en la prevenció de malalties, la promoció
de la salut i la gestió i tractament de la malaltia al llarg de tota
la vida. L’impacte beneficiós de les arts pot per tant
incrementar-se reconeixent la quantitat creixent d’evidències i
actuant en conseqüència; promocionant el compromís amb les
arts a nivell individual, local i nacional així com donant suport
a la col·laboració entre diferents sectors.
Els exemples que cita l’informe mostren les maneres en les
que les arts poden abordar problemes de salut complexes com
la diabetis, l’obesitat i la mala salut mental. Consideren la salut
i el benestar en un context social i comunitari més ampli, i
ofereixen solucions que fins ara la pràctica mèdica comuna no
ha pogut abordar amb eficàcia. Es destaca que el paper de les
arts pot ser crucial en el benestar des del naixement fins a la
mort: els nins als quals els pares els llegeixen històries abans de
dormir tenen un temps de son més llarg i millor concentració a
l’escola. També es destaquen els beneficis del teatre amb
adolescents o els efectes de la música a la salut mental i la
demència.
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La OMS també dóna suport als descobriments recents sobre
el paper de la música i la creativitat com un suplement a
tractaments severs, que inclús pot potenciar els efectes positius.
S’examinen els beneficis per la salut (mitjançant la participació
activa o passiva) a cinc àmplies categories d’arts: arts
escèniques (música, dansa, cant, teatre, cinema); arts visuals
(artesania, disseny, pintura, fotografia); literatura (escriptura,
lectura, assistència a festivals literaris); cultura (visites a
museus, galeries, concerts, teatre); i arts en línia (animacions,
arts digitals, etc.).
Les activitats artístiques poden implicar un compromís
estètic, involucrar la imaginació, activar els sentits, evocar
emocions i l’estimulació cognitiva. Depenent de la seva natura,
una activitat artística també pot implicar que hi hagi interacció
social, activitat física, interrelació amb temes de la salut i
interacció amb escenaris d’atenció sanitària.
Cadascuna de les parts que componen les activitats
artístiques poden activar respostes psicològiques, socials i de
comportament que per si mateixes estan correlacionades
causalment amb efectes sobre la salut. Per exemple, els
components estètics i emocionals d’activitats artístiques poden
proporcionar oportunitats d’expressió emocional, regulació
d’emocions i reducció d’estrès. La regulació d’emocions és
intrínseca a la forma com gestionam la nostra salut mental,
mentre que l'estrès és un factor de risc conegut per a l’activació
o progressió de tot un rang de malalties incloent les
cardiovasculars i els càncers. L’estimulació cognitiva a través
de les activitats artístiques pot proporcionar oportunitats pel
desenvolupament de l’aprenentatge i les aptituds, i no només
està associat amb un risc inferior de desenvolupar demència
sinó també interrelacionat amb malalties mentals com la
depressió. La interacció social participant en activitats
artístiques pot reduir la soledat i manca de suport social,
ambdós relacionats amb respostes psicològiques adverses,
decaïment cognitiu, decaïment funcional i motor, malalties
mentals i mortalitat prematura. La interacció social que reuneix
diferents grups de gent pot millorar el capital social i reduir la
discriminació, aquesta darrera relacionada amb malalties
mentals tot un rang de malalties incloent les cardiovasculars,
respiratòries i indicadors de malalties com el dolor i els mals de
cap. L’activitat física a través de la participació d’activitats
artístiques pot reduir comportaments sedentaris, que estan
associats a dolor crònic, depressió i demència. Involucrar-se en
discussions sobre salut o situacions d’atenció sanitària a través
d’activitats artístiques pot ajudar a encoratjar comportaments
que promouen la salut com una dieta saludable, no fumar o
beure en excés, tots relacionats amb un menor risc de mortalitat
provocada per malalties cardiovasculars i càncer. A més a més,
aquest tipus de discussions poden encoratjar que el pacient
s’involucri amb el servei de salut, per exemple visitant els
doctors o doctores per revisions o cribratges, fet que s’associa
a un millor control de malalties preexistents i un menor risc de
mortalitat.
En general, cadascuna de les categories artístiques
mencionades implica diferents combinacions d’aquests
components que promouen la salut, ja es duguin a terme a la
vida diària (no per un motiu directe de salut però obtenint-ne un
benefici per a la salut com a efecte secundari) o a través dels
programes artístics mencionats dissenyats amb objectius per la
salut o el benestar, o programes terapèutics artístics
proporcionats per terapeutes artístics acreditats. Per segons

quins grups poblacionals, o quan es pretén incidir sobre segons
quines condicions mèdiques, hi ha tipus particulars d’activitats
artístiques i formes particulars d’art que poden ser més adients
que d’altres ja que combinen components específics rellevants
(per exemple la dansa és particularment rellevant per la
rehabilitació ja que és una activitat física). Per a altres grups
poblacionals o condicions mèdiques en canvi, el factor decisiu
per triar quin tipus de programa o forma d’art pot estar molt
més relacionat amb gustos personals i influències culturals.
Precisament aquesta és una fortalesa dels projectes artístics en
el món de la salut: mentre que altres activitats poden també
contenir diferents components que promouen la salut (per
exemple l’exercici físic), les arts combinen molts factors que
promouen la salut amb una estètica i bellesa inherent i
expressió creativa que proporcionen una motivació intrínseca
per a involucrar-se més enllà d’una perspectiva de tenir una
bona salut. Una altra fortalesa és que la naturalesa multimodal
de les intervencions artístiques implica que involucrar-s’hi pot
proporcionar un nombre divers d’efectes sobre la salut.
Els autors de l’informe conclouen que s’han trobat proves
sobre una àmplia varietat d’enfocaments i metodologies sobre
el valor potencial de les arts per contribuir als determinants
bàsics de la salut; dur a terme un paper crític en la promoció de
la salut; ajudar a prevenir l’aparició de malalties mentals i el
deteriorament físic relacionat amb l’edat; donar suport al
tractament o la gestió de les malalties mentals, les malalties no
transmissibles i els trastorns neurològics; i ajudar en l’atenció
de malalties agudes al final de la vida.
Segons el propi informe, es poden derivar una sèries de
consideracions de les evidències incloses a l’informe; aquestes
apunten tant al sector cultural, d’afers socials i de salut. Seguint
aquestes consideracions els grups parlamentaris sotasignants
presenten la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reconèixer el nombre creixent d’evidències que
donen suport al paper que tenen les arts en la millora de la salut
i el benestar duent a terme les accions següents:
1. Donar suport a la implementació d’intervencions artístiques
quan existeixi un nombre substancial d’evidències dels seus
beneficis, com és l’ús de música pregravada per pacients abans
de ser sotmesos a cirurgia, arts per pacients amb demència i
programes comunitaris artístics per la salut mental.
2. Compartir el coneixement i les pràctiques d’intervencions
artístiques que els diferents països han trobat efectives en el seu
context per promoure la salut, millorar els comportaments
envers la salut o adreçar desigualtats i inequitats en el món de
la salut.
3. Donar suport a la recerca en el camp de les arts aplicades a
la salut, particularment posant el focus en àrees rellevants per
l’implementació de polítiques com són els estudis que
examinen les actuacions en un nivell de població ampli, o
estudis que exploren la viabilitat, acceptabilitat i idoneïtat de
noves intervencions artístiques.
4. Reconèixer el valor afegit damunt la salut d’involucrar-se en
actuacions artístiques assegurant que hi ha formes culturals
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diverses d’art disponibles i accessibles per a un rang de
diferents grups poblacionals al llarg de tota la seva vida,
especialment de les minories que es troben en situació de
desavantatge.
5. Encoratjant les organitzacions artístiques i culturals a fer de
la salut i el benestar una part integral i estratègica de la seva
feina.
Seguir promocionant activament la conscienciació de la
població dels beneficis potencials que presenta per la salut
participar d’activitats artístiques, duent a terme intervencions
que encoratgen la participació artística per donar suport a estils
de vida saludables.
6. Enfortir les estructures i mecanismes de col·laboració entre
els sectors de la cultura, els afers socials i la salut, per exemple
introduint programes que estan cofinançats per diferents
pressuposts.
7. Continuar impulsant derivacions dels sistemes de salut i afers
socials a programes artístics, per exemple amb l’ús de
prescripcions socials.
8. Donar suport a la inclusió de continguts relacionats amb arts
i humanitats en la formació dels professionals de la salut per
millorar les seves habilitats clíniques, personals i
comunicatives.
Palma, a 25 d'octubre de 2021
Els diputats
Carles Bona i Casas
Cristina Mayor i Abad
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 11847/21, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a atenció i assistència a la salut
mental, davant la Comissió de Salut (pel procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenten la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Necessitat d'abordar de
manera urgent els problemes en l'atenció i l'assistència de la
salut mental.
Cada dia hi ha una mitjana de 10 suïcidis a l'Espanya. Un
cada dues hores i mitja. Van ser 3.671 en 2019, segons l'Institut
Nacional d'Estadística. És la principal causa de mort no natural
des que en 2008 va superar als accidents de trànsit -als quals
ara dobleguen. En el cas dels joves, a més, les idees suïcides
van augmentar fins a un 250% amb motiu de la pandèmia i de
les mesures restrictives imposades per a contenir-les.
L'Enquesta de Salut Mental del CIS de 2021 llançava dades
preocupants, en els quals un 39% d'espanyols van declarar
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haver acudit a tractament per trastorn depressiu abans de la
pandèmia, i un 33% per trastorn ansiós. Aquests percentatges
eren del 35% i del 43,7% respectivament des de l'inici de la
pandèmia fins a l'actualitat. Més del 50% de la meitat de la
població ha sentit en algun moment por a la mort o als contagis
durant aquest temps, un 41,9% ha tingut problemes de somni i
un 51,9% ha reconegut sentir-se cansat o amb poques energies.
A més, un 6,4% de la població ha acudit a un professional de
la salut mental per alguna mena de símptoma, el major
percentatge (un 43,7%) per ansietat i un 35,5% per depressió.
Més del doble de les persones que han acudit a aquests
serveis de salut mental són dones. La menor prevalença en
homes adults pot deure's a l'estigmatització dels problemes de
salut mental, derivant en falta de voluntat d'admetre el
problema. Desgraciadament, les dades també diuen que són els
homes adults els que més tendeixen a llevar-se la seva pròpia
vida.
En aquests moments de pandèmia, les persones de 18 a 34
anys són les que han freqüentat més els serveis de salut mental,
han tingut més atacs d'ansietat, més símptomes de tristesa i han
estat les persones que més han modificat la seva vida habitual
a causa d'aquesta situació. En l'apartat sobre la infància,
l'enquesta del CIS sobre els efectes psicològics de la pandèmia
mostra que el 52,2% dels pares que han conviscut amb els seus
fills menors ha percebut canvis en la seva manera de ser. El
72,7% d'ells assegura que aquests han mostrat ‘canvis d'humor’
i un 30,4% ‘canvis en el somni’. El suïcidi és ja la principal
causa de mort no natural entre joves de 15 a 29 anys, alguna
cosa que no havia ocorregut des que es registren dades i que els
especialistes relacionen amb l'esclat de la pandèmia de la
COVID-19.
Aquest impacte s'ha encebat també especialment amb la
infància, malgrat que els menors representen entorn de l'1% de
les infeccions per COVID-19 que s'han registrat al nostre país.
Els professionals sanitaris ja han advertit que les urgències
psiquiàtriques infantils s'han duplicat en els últims 12 mesos,
principalment provocades per trastorns de conducta alimentària
cada vegada més severs, casos d'ansietat, depressió, autolesions
i temptatives de suïcidi, i també de trastorns
obsessivocompulsius, coneguts com TOC.
Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el TOC
és una de les vint primeres malalties discapacitants i un dels
cinc problemes de salut mental més comuns. Donat aquest
context general de deterioració de la salut mental en menors,
els casos de TOC també han experimentat un augment detectant nous trastorns-, o agreujant els ja existents. Aquests
nens senten la necessitat irrefrenable i compulsiva de rentar-se
les mans repetidament, a vegades fins i tot danyant-les-hi,
desinfectar-se de manera incontrolada, o s'obsessionen amb no
tocar baranes i altres objectes per por del contagi.
En altres casos, el TOC es manifesta a través de pensaments
obsessius amb la malaltia o la mort, portant-los fins i tot a tallar
les seves interaccions personals amb familiars o amics o fins i
tot a cessar la seva ingesta alimentària. Segons els
professionals, l'angoixa i l'estrès causats per l'emergència
sanitària, així com la situació de confinament han fet que molts
pares comencin a detectar aquestes accions i actituds en els
seus fills.
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Des de Ciutadans considerem que la situació de la salut
mental és veritablement alarmant al nostre país, i que mereix
actuacions en el pla tant de la prevenció i la detecció precoç
com en el de l'eliminació de barreres per a l'atenció sanitària a
pacients i familiars i en el del tractament d'aquests trastorns.
No obstant això, els tabús segueixen en peus, actuant com
a murs invisibles que impedeixen que els qui necessiten ajuda
professional per a assegurar i protegir el seu benestar
emocional. És més, fins i tot quan aquests murs de la
incomprensió i l'estigma poden ser derrocats, Espanya no
compta amb un sistema sanitari que pugui absorbir de forma
adequada aquesta problemàtica. A Espanya hi ha 9,8
psiquiatres per cada 100.000 habitants, enfront dels 17,2 de
mitjana a la UE i el Regne Unit; i 16,2 psicòlegs clínics enfront
de 29,9.
El mes de maig passat de 2021, l'espera per a primera
consulta en psicologia es va arribar a demorar fins a quatre o
cinc mesos i per a psiquiatria en dos o tres mesos, i això només
en atenció a la salut mental de la infància. Als hospitals de dia,
que atenen població amb patologia greu, la llista d'espera per
a poder presentar un cas (encara que no sigui amb ingrés)
arribava en alguns centres fins a febrer de 2022. En alguns
casos, a més, també existeixen barreres econòmiques, ja que
una teràpia psicològica privada que intenti evitar aquestes
llistes d'espera pot aconseguir fins als 100 euros per hora.
S'ha de garantir els serveis necessaris i una atenció
accessible a tots els ciutadans, prestant una atenció molt
especial a les persones en situació de vulnerabilitat.
Tenint present tot l'anterior, el Grup Parlamentari Ciutadans
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
a) Posar en marxa campanyes d'educació en salut per a
fomentar un consum responsable de fàrmacs, permetent així
prevenir possibles conductes addictives.
b) Impulsar campanyes de conscienciació i sensibilització
per a eliminar tabús i prejudicis sobre els problemes de salut
mental, comptant amb persones de referència per a nens i
adolescents com a esportistes, professionals del món de la
cultura i l'entreteniment o influencers i altres personalitats.
c) Elaborar una campanya de conscienciació,
sensibilització, informació, promoció de la salut mental i
erradicació dels estigmes socials comptant amb les diferents
associacions de persones amb problemes de salut mental i
familiars fomentant amb ells convenis de col·laboració. També
implementar programes específics per sensibilitzar l'opinió
pública, difondre coneixement sobre la prevenció del suïcidi i
desenvolupar continguts i activitats de prevenció.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a millorar la informació i els recursos, tant econòmics com
assistencials, disponibles per a les persones amb problemes de
salut mental i, per al cas de les famílies amb menors amb
problemes de salut mental, establir iniciatives
d'acompanyament i lluita contra l'assetjament i el
ciberassetjament.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a que garanteixi el desenvolupament i implementació
de recursos i mesures d'inserció soci-laboral i inclusió que
faciliti a les persones amb trastorn mental greu la seva
autonomia personal i el seu ple desenvolupament dins de la
societat.
Palma, a 26 d'octubre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero

C)
RGE núm. 11876/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS
per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les
Illes Balears i Mixt, relativa a implantació d'un servei
públic d'al·lergologia a les Illes Balears, 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 grup
parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos,
Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi
Proposta per les Illes Balears i Mixt presenten la proposició no
de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Salut.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana un
al·lergòleg/a per cada 50.000 habitants. Espanya, amb més de
46 milions d’habitants, necessitaria, com a mínim, 920
especialitats per garantir una correcta atenció. No obstant, en
l’actualitat es compta amb menys de 800 al·lergòlegs. Així, són
vàries les Comunitats Autònomes que disposen d’un nombre
d’al·lergòlegs/gues menor del recomanat. El cas més evident és
de les Illes Balears, que actualment no ofereix un servei
d’al·lergologia en el seu sistema sanitari públic, el que implica,
sense dubte, un greuge comparatiu que atempta contra l’equitat
i contra el correcte tractament de la salut de la ciutadania
balear.
Les al·lèrgies respiratòries, alimentàries, a medicaments i a
la picadura de determinats himenòpters i altres animals, per la
seva elevada prevalença, s’han convertit en un vertader
problema de salut pública. En les seves formes més greus i
persistents, la simptomatologia és constant, afectant les
principals dimensions dels paràmetres de qualitat de vida, com
són el benestar físic, l’emocional, el desenvolupament personal
i les relacions interpersonals. Aquest deteriorament és semblant
o superior al d’altres malalties cròniques, com la diabetis o les
malalties cardiovasculars.
El tractament de qualsevol malaltia és primordial per la
qualitat de vida de tots i cada un dels i les pacients, però previ
a això és potser més important l’existència d’un correcte
mecanisme i capacitat de diagnòstic. Actualment, a les Illes
Balears no es dona cap d’aquestes condicions donada la
pràctica inexistència de professionals en l’àmbit de
l’al·lergologia en el sistema sanitari públic. Inevitablement,
l’al·lèrgia es troba infratractada i infradiagnosticada, recaient
en un insostenible cost per a la ciutadania en termes de qualitat
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de vida, però també en termes de pèrdua de productivitat i en
un excés d’ús dels serveis d’urgència hospitalària.
A diferència de la resta de comunitats autònomes, a les Illes
Balears els i les pacients amb al·lèrgies són valorats per
diferents especialistes en funció de la localització manifesta de
la reacció al·lèrgica, sent el servei d’otorrinolaringologia,
pneumologia, o dermatologia, els encarregats del diagnòstic i
són valorats pel servei d’immunologia a l’Hospital de Son
Espases. Com a conseqüència de tot això, molts pacients amb
malalties al·lèrgiques acaben per optar per la sanitat privada o
havent d’assistir, per indicació de la sanitat pública balear, als
sistemes de salut d’altres comunitats autònomes.
És cert, en canvi, que sí existeix una única professional
d’al·lergologia a tota la xarxa assistencial de la sanitat pública
balear. Si més no, aquesta professional, adjunta al servei
d’otorrinolaringologia de l’Hospital de Son Espases, només
arriba a aquells pacients complexos per als qui, havent estat
prèviament valorats per immunologia i amb presència de varis
tipus de malalties al·lèrgiques i després d’haver passat pel
primer filtre d’atenció primària i de diferents dels especialistes
esmentats, no es troba un diagnòstic o tractament adequat. La
situació és, per tant, problemàtica. Les Illes Canàries, per
exemple, compten amb 1,6 al·lergòlegs per cada 100.000
habitants i Madrid, per la seva part, augmenta a 2,5
professionals.
El retràs en el diagnòstic i tractament comporta, a més,
conseqüències molt greus associats a la vacunació contra la
COVID-19. A les Illes Balears no han estudiat les reaccions
al·lèrgiques en la gran majoria de la població, condició
indispensable per a l’administració de qualsevol vacuna. Per
tant, la realitat és que, mentre la majoria dels pacients al·lèrgics
pot vacunar-se contra la COVID-19 sense problemes, el circuit
per arribar a l’autorització pateix una important demora, la qual
és atorgada per l’única especialista en al·lergologia de les Illes
Balears. Així, la població amb al·lèrgies a les Illes Balears es
troba actualment entre els grups amb menor percentatge
d’immunització.
Per tot l’exposat anteriorment, els grups parlamentaris
sotasignants presenten la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a preveure, en el marc de l’elaboració del nou Pla
Estratègic de la Conselleria de Salut 2021-2026, l’impuls
progressiu del servei d’al·lergologia, d’acord a l’existència i
disponibilitat real dels i les professionals d’aquesta especialitat,
i amb l’objectiu d’atendre la demanda de tots aquells pacients
que precisen, pròpiament, aquesta atenció.
Palma, a 26 d'octubre de 2021
Els diputats
Juli Dalmau i de Mata
Isabel María Borrás i Roselló
Antònia Martín i Perdiz
Juan Manuel Gómez i Gordiola
Idoia Ribas i Marino
Catalina Pons i Salom
Antonio Jesús Sanz i Igual
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Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Antonio Costa i Costa
Alejandro López i Soria
Jorge Campos i Asensi
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Melià i Ques
Josep Castells i Baró

D)
RGE núm. 11905/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
prevenció del maltractament a les persones grans, 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 la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports.
L'OMS considera que els maltractaments a les persones
majors constitueixen un problema important de salut pública
que inclou el maltractament físic, sexual, psicològic o
emocional; la violència per raons econòmiques o materials;
l'abandó; la negligència; i el menyscabament greu de dignitat i
la falta de respecte.
Segons INPEA (Xarxa Internacional de Prevenció de l'Abús
i Maltractament en la Vellesa) el maltractament a les persones
majors és «qualsevol acte únic o repetit, o la falta de mesures
apropiades, que es produeixen dins de qualsevol relació on
existeix una expectativa de confiança, i que causa mal o
angoixa a una persona major».
El Pla Internacional d'Acció de les Nacions Unides adoptat
per tots els països a Madrid, a l'abril de 2002, reconeix
clarament la importància del maltractament a les persones
majors i el posa en el context dels Drets Humans Universals.
Segons dades de l'IMSERSO, solament es notifica un de
cada 24 casos de maltractament a persones majors. A vegades,
els afectats poden sofrir-ho i ni tan sols saber-ho. Quan són
conscients, moltes vegades no saben com denunciar, no volen
causar problemes i temen les conseqüències que una denúncia
pogués suposar.
Malgrat la dificultat que comporta extrapolar la realitat del
maltractament als majors a les estadístiques, un estudi publicat
en la revista «The Lancet Global Health» i finançat per
l'Organització Mundial de la Salut (OMS) calculava, a principis
de 2017, que una de cada sis persones d'edat avançada sofreix
algun tipus de maltractament a tot el món, la qual cosa suposa
aproximadament uns 141 milions d'afectats (a Espanya, al
voltant de 520.000 maltractats majors de 65 anys). Segons la
Fundació ONCE, el risc a sofrir situacions vexatòries es
multiplica per 10 quan l'afectat presenta discapacitat, la qual
cosa ocorre en un alt percentatge dels majors.
Tenint en compte aquestes xifres, que es pressuposen
subestimades, i la baixa taxa de denúncies que es posen, els
experts coincideixen en la necessitat de conscienciar a la
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societat sobre la vulnerabilitat d'aquesta part de la població i
prendre mesures per a prevenir i abordar els maltractaments a
les persones majors.

necessitats bàsiques (p. e.: alimentació, aigua, roba, refugi,
higiene personal, medicina, comoditat, seguretat personal i
altres necessitats essencials).

A la primera Conferència Nacional de Consens sobre
l’Ancià Maltractat va sorgir la «Declaració d’Almeria», que
defineix el maltractament a la gent gran com l’acte o l’omissió
que pateixen persones de 65 anys o més, que vulnera la
integritat física, psíquica, sexual i econòmica, el principi
d’autonomia o un dret fonamental de l’individu, que és
percebut per aquest o constatat objectivament, amb
independència de la intencionalitat i del mitjà en què es duu a
terme (família, comunitat i institucions).

– Abandonament:

Es poden trobar diferents classificacions sobre la tipologia
de maltractament domèstic i d’autonegligència d'acord amb el
National Center of Elder Abuse (2017).
– Maltractament o abús físic:
L’abús físic és definit com l’ús de força física que pot
ocasionar lesions corporals, dolor físic o empitjorament. L’abús
físic pot incloure actes de violència, com copejar (amb o sense
un objecte), empènyer, sacsejar, bufetejar, pegar potades,
pessigar i cremar. A més a més, l’ús inadequat de fàrmacs, les
restriccions físiques, l’alimentació forçada i/o el càstig físic de
qualsevol tipus també són exemples d’abús físic.
– Maltractament emocional o psicològic:
Consisteix a causar angoixa, dolor o aflicció mitjançant
actes verbals o no verbals. S’hi inclouen agressions verbals,
insults, amenaces, intimidació, humiliació i assetjament, però
no es limita només a això. A més a més, l’infantilisme,
l’aïllament de la persona gran de la seva família, de les amistats
o de les activitats regulars, el tractament silenciós i l’aïllament
social, són exemples d’abús psicològic o emocional.
–Abús sexual:
Es defineix com el contacte sexual no consentit amb una
persona gran, sense el seu consentiment; o amb una persona
incapaç de donar el consentiment esmentat; també inclou:
tocaments no desitjats, fer fotografies impúdiques sense
consentiment, agressió sexual, violació, nuesa forçada, etc.
– Explotació econòmica o financera o material:
Es produeix quan es dona un ús il·legal o inapropiat de
propietats, estalvis o actius de la persona gran. Els exemples
també inclouen cobrar els talons d’una persona gran sense
autorització o permís, falsificar-li la signatura, usar
inapropiadament o robar-li els diners o les possessions,
coaccionar-la o enganyar-la perquè signi qualsevol document
i usar de forma inadequada la tutela legal o els poders notarials.
– Negligència:
Es defineix com la negativa o el fracàs en el compliment de
les obligacions o dels deures envers la gent gran. També pot
incloure el fracàs d’una persona que té responsabilitats
fiduciàries o de cuidadora, per proporcionar la cura de la
persona gran (p. e.: pagar pels serveis necessaris de la cura de
la llar). Implica la negativa o el fracàs del cobriment de les

Consisteix a desertar la responsabilitat de proporcionar cura
de la persona que l’ha assumida o d’aquella que n’exerceix la
custòdia.
– Autonegligència:
Es refereix als comportaments de la gent gran que posen en
perill la seva salut o seguretat. Generalment es manifesta com
la negativa o el fracàs de la persona gran, de proporcionar-se el
menjar adequat, aigua, roba, refugi, higiene personal,
medicació, si cal, i precaucions de seguretat. La definició
d’autonegligència exclou una situació en la qual una persona
gran, mentalment competent, que entén les conseqüències de
les seves decisions, pren una decisió conscient i voluntària com
a elecció personal.
El Pla Internacional d'Acció de les Nacions Unides, adoptat
per tots els països a Madrid a l'abril de 2002, reconeix
clarament la importància del fenomen del maltractament a les
persones majors i el posa en el context dels Drets Humans
Universals.
L'OMS considera que aquest és un problema important de
salut pública, que inclou el maltractament físic, sexual,
psicològic o emocional; la violència per raons econòmiques o
materials; l'abandó; la negligència, i el menyscabament greu de
dignitat i la falta de respecte.
Conèixer, descriure i saber definir els maltractaments cap
a la població de més edat és el millor mitjà per a prevenir-los
i evitar-los. No es pot tractar allò que es desconeix. No obstant
això, l'OMS alerta de poca informació i escassetat de dades
rigoroses sobre nombre de casos, tipus més freqüents de
maltractament, així com sobre l'abast del problema en
establiments institucionals, com a hospitals, llars d'ancians i
altres centres assistencials de llarg termini.
El nostre país és un bon exemple d'això, ja que no disposem
de dades fiables i actualitzades sobre l'abast i els tipus de
maltractament a les persones majors en diferents entorns, la
qual cosa suposa un obstacle per a comprendre la magnitud i
naturalesa del problema.
És necessari conscienciar la societat sobre aquest greu
problema i prendre mesures per a prevenir-lo i abordar-lo. Per
a planificar i dur a terme de la manera més adequada aquestes
polítiques és imprescindible comptar amb una estadística
actualitzada i fiable que ofereixi informació sobre el
maltractament a les persones majors, el seu abast, tipus,
desglossat pels diferents entorns en els quals succeeix i tenint
en compte l'enfocament de gènere, així com les situacions de
discapacitat o dependència.
El Consell de Mallorca va emetre l'any 2019 el «Protocol
d’actuació davant les situacions de maltractaments domèstics
i d’autonegligència» amb els següents objectius:
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La finalitat d’aquest projecte és elaborar un protocol per
detectar, valorar i intervenir davant situacions de maltractament
i d’autonegligència, i establir un circuït d’actuació. Els
objectius generals del protocol esmentat són els següents:
– Detectar els indicadors que fan sospitar de possibles
situacions de maltractament domèstic i d’autonegligència
envers la gent gran i les persones adultes vulnerables.
– Atendre al més precoçment possible les situacions de
maltractament domèstic i d’autonegligència.
– Protegir la gent gran i les persones adultes vulnerables.
– Augmentar-ne la qualitat de vida.
– Promoure un model d’intervenció centrat en el bon tracte
i l’atenció centrada en la persona.
Aquest protocol se centra en el maltractament domèstic i en
l’autonegligència i, malgrat va adreçat principalment a persones
de 65 anys o més, també inclou aquelles de 55 anys o més amb
risc de vulnerabilitat. S’entén per maltractament domèstic
qualsevol tipus de forma de maltractament envers una persona
gran, exercit per qualcú amb el qual manté una relació de
proximitat o confiança. L’autonegligència es produeix quan el
comportament de la persona gran posa en perill la seva salut i
seguretat (cal diferenciar-la de les opcions conscients i
voluntàries preses per les persones que no presenten cap tipus
de deteriorament cognitiu, discapacitat o malaltia mental).
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, en col·laboració amb consells insulars, ajuntaments i
entitats del sector privat, a implantar sistemes d'anàlisis de
dades per tal d'analitzar el maltractament vers les persones
grans.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a impulsar una llei estatal integral de protecció dels drets de les
persones majors que garanteixi una vida digna, independent i
participativa dins la nostra societat, respectant el dret de les
persones majors a decidir com volen que sigui el seu procés
d'envelliment.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, amb la participació dels consells insulars i
els ajuntaments, una llei autonòmica integral de protecció dels
drets de les persones majors que, dintre de l'àmbit competencial
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, garanteixi una
vida digna, independent i participativa dins la nostra societat,
respectant el dret de les persones majors a decidir com volen
que sigui el seu procés d'envelliment.
Palma, a 27 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

Per tots aquests motius, els grups parlamentaris sotasignants
presentam la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a que elabori en el marc del Consell Territorial de Serveis
Socials i del Sistema per a la l'Autonomia i Atenció a la
Dependència, en coordinació amb els Comunitats Autònomes
en l'àmbit de les seves competències, un Pla de Prevenció i
Erradicació del Maltractament a les Persones Grans. Aquest pla
haurà d'abordar tots els tipus de maltractaments en els entorns
en què es produeixen, tenint en compte l'enfocament de gènere,
així com també les situacions de discapacitat o dependència.
Aquest Pla s'haurà d'avaluar i revisar periòdicament en funció
dels seus resultats i de les conclusions que s'extreguin arrel
d'elaboració d'una estadística actualitzada, completa i fiable. El
Pla comptarà amb la participació de les organitzacions de
defensa dels drets de les persones grans.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya,
en coordinació amb les Comunitats Autònomes en l'àmbit de
les seves competències, a elaborar i mantenir un Registre
Estatal unificat i una Estadística actualitzada completa i fiable
que ofereixi informació sobre els casos de maltractament a les
persones grans, el seu abast i tipus, desglossats pels diversos
entorns en què es produeixen i tenint en compte l'enfocament
de gènere, així com les situacions de discapacitat o
dependència.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar tots els instruments que tengui al seu abast per
a reduir els maltractaments físics i/o psicològics que puguin
patir persones ancianes per part dels seus propis familiars o per
part de terceres persones.

E)
RGE núm. 11929/21, dels Grups Parlamentaris
Ciudadanos, Socialista, VOX-Actua Baleares, Popular,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les
Illes Balears i Mixt relativa a estratègia de vacunació per a
la prevenció de la meningitis, 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 Ciudadanos, Socialista, VOX-Actua Baleares,
Popular, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta
per les Illes Balears i Mixt presenten la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
El 28 de setembre passat l'Organització Mundial de la Salut
presentava el pla global “Defeat Meningitis by 2030” en què
s'insta totes les institucions competents a prendre les mesures
necessàries per vèncer la meningitis, posant el focus sobre la
prevenció, la sensibilització i la visibilització de la malaltia.
Com a conseqüència d'aquest pla mundial, des de
l'Associació Espanyola contra la Meningitis, la Associació
Espanyola de Pediatria, l'Associació Espanyola d'Infermeria
Pediàtrica i la Associació Nacional d'Infermeria i Vacunes, amb
el suport de l'OMS, es va llançar el 29 de setembre un manifest
sota el títol “Resposta espanyola contra la meningitis: Objectiu
derrotar la meningitis 2030”. En aquest manifest es posa èmfasi
en la necessitat de trencar amb la desigualtat existent a Espanya
respecte de la protecció de la meningitis, en el nostre cas,
respecte de la protecció contra la meningitis B. Un serogrup
especialment virulent que afecta nounats amb una alta taxa de
seqüeles greus i de mortalitat. A Espanya la vacuna contra la
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meningitis B està disponible a les farmàcies però,
malauradament, no tots poden comprar-la; protegir la vida dels
nostres fills costa 318,45 € i no totes les famílies s'ho poden
permetre. Aquesta circumstància, tan injusta com real,
condiciona la immunitat dels nostres infants depenent de la
capacitat econòmica dels seus pares o del lloc on resideixin. És,
sense cap dubte, una enorme injustícia social. És per això que
el manifest demana expressament la inclusió d'aquesta vacuna
al calendari vacunal de totes les comunitats autònomes,
eradicant així una desigualtat social i territorial latent.
A més, el passat 3 de setembre es va presentar a la
Universitat Internacional Menéndez y Pelayo un estudi
d'efectivitat de la vacuna contra la meningitis B realitzat a
Espanya a través del Ministeri de Sanitat i totes les conselleries
de Sanitat de totes les comunitats autònomes.
Aquest estudi treu conclusions enormement interessants i
profundament esperançadores per derrotar definitivament la
meningitis. En primer lloc, demostra la vital importància que
les mares i els pares donen a la Malaltia Meningocòccica
Invasiva (EMI), ja que l'extensió de la vacuna va passar d'un
4,5% el 2015-2016 a un 44,4% el 2018-2019, amb el cost
econòmic que això suposa per a les famílies.

Europea. Pel que fa a la nostra comunitat autònoma,
recentment, l'Associació de Pediatres d'Atenció Primària de les
Balears (ApapIB) va manifestar a tot Espanya s'han duplicat i
que s'ha passat de 23 a 48 casos per meningococ W i de 17 a 35
pel serotip I. Es pot dir que les malalties provocades pels
bacteris W, Y i C ja igualen els de B més prevalent.
Seguint les recomanacions que cada any es realitzen pel
Comitè Assessor de Vacunes de la Associació Espanyola de
Pediatria, tant des de “SOPEBA” (Societat de Pediatria de
Balears) com des de “APapIB” ja han reclamat a la Conselleria
de Salut que el fàrmac tetravalent s'inclogui als menors d'un
any. Per tant, que s'inclogui al calendari oficial de vacunes.
La comunitat autònoma de les Illes Balears ha de ser una
altra de les comunitats autònomes que adopti la decisió de la
inclusió d'aquestes vacunes, com s'ha fet en altres comunitats
autònomes.
Entenem que aquesta és una qüestió de salut pública que cal
abordar immediatament per evitar malalties en el present i,
sobretot, exercint una tasca preventiva per evitar contagis i el
desenvolupament de malalties a futur.
Per tot això, els grups parlamentaris presenten la següent

També ha demostrat que la vacuna és efectiva en la
prevenció de la malaltia Meningocòccica Invasiva (EMI), per
serogrup B, per serogrup No B, per qualsevol serogrup i en els
casos greus. Així mateix, l'estudi assenyala que la seva
efectivitat per a les soques de Meningococ B gMATS arriba al
100%.
Com a colofó, l'estudi també ha mostrat que no hi ha hagut
cap mort per EMI entre els vacunats de serogrup B, cosa que és
una boníssima notícia.
Pel que fa a la viabilitat econòmica d'aquesta mesura,
l'Associació Espanyola contra la Meningitis va realitzar un
estudi amb l'Institut de Recerca Sanitària Valdecilla, dependent
de la Universitat de Cantàbria on es donaven dades
demolidores sobre el cost de la malaltia tant per a les famílies
com per a l'administració pública. L'estudi certifica que un
supervivent de meningitis pot necessitar unes cures que
arribarien al milió d'euros durant tota la vida. A aquesta qüestió
s'hi afegeixen les dificultats més grans per conciliar la vida
familiar i laboral, atès que els supervivents de meningitis
requereixen cures que dificulten als seus progenitors aquesta
conciliació.
A les Illes Balears el cost de la inclusió d'aquesta mesura
seria d'1.102.000 en el primer any i a partir del segon
1.653.000 aproximadament. El cost efectivitat de la vacuna
queda justificat tenint en compte els alts costos econòmics de
la meningitis.
És per això que, comptant amb el suport de la ciència, dels
pacients i de les organitzacions mundials mitjançant aquest pla
global a complir abans del 2030, és el moment de prendre part
i fer efectiva una mesura d'igualtat social i de suport a les
famílies com és la inclusió de la vacuna contra la meningitis B
al calendari vacunal de les Illes Balears.
D'altra banda, cal destacar que s'ha constatat un augment de
les meningitis pels tipus W i Y a diversos països de la Unió

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears constata:
a) La necessitat de visibilitzar la meningitis i d'actuar en la
tasca de prevenció de la malaltia.
b) La necessitat de dotar de mitjans i recursos el Servei de
Salut de les Illes Balears per fer efectiu el diagnòstic precoç.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir el full de ruta de l'OMS “Derrotar la meningitis
abans del 2030” i que dugui a terme les mesures necessàries per
emprendre els objectius que l'OMS estableix.
3. El Parlament de les Illes Balears constata que els
especialistes en medicina pediàtrica estan recomanant i les
famílies sol·licitant la vacunació davant de la meningitis B i de
la tetravalent davant de la meningitis A, C, W i Y, en la dosi
correspon al primer any del naixement dels nens.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que inclogui la vacuna contra la meningitis B i la vacuna davant
de la meningitis A, C, W i Y al calendari vacunal infantil i, si
procedeix com a conseqüència d'aquesta inclusió, sol·licitar al
Govern de les Illes Balears la inclusió al calendari oficial de
vacunacions de la vacuna contra la meningitis B, i la vacuna
tetravalent davant de la meningitis A, C, W i Y, en la dosi
corresponent al primer any de naixement dels nens, a partir de
gener de 2022. Així com adoptar les mesures oportunes per
dotar pressupostàriament dels recursos econòmics per a la seva
posada en marxa.
Palma, a 27 d'octubre de 2021
Els diputats
Juan Manuel Gómez i Gordiola
Irene Triay i Fedelich
Idoia Ribas i Marino
Antònia Martín i Perdiz,
Catalina Pons i Salom
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Antonio Jesús Sanz i Igual
Patrícia Font i Marbán
Els portaveus
Patricia Guasp i Barrero
Pilar Costa i Serra
Jorge Campos i Asensi
Antonio Costa i Costa
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Melià i Ques
Josep Castells i Baró

F)
RGE núm. 11934/21, dels Grups Parlamentaris Mixt i
MÉS per Mallorca, relativa a Iniciativa Ciutadana
Europea Minority SafePack, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Per tots aquests motius, Més per Menorca i Més per
Mallorca presenten la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu profund
descontentament pel fet que la Comissió Europea hagi rebutjat
les propostes de la ECI Minority SafePack i que, en fer-ho, hagi
impedit un debat democràtic sobre la necessitat d’aplicar noves
lleis i polítiques al Parlament Europeu.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Europea
a reconsiderar la seva decisió i a promoure les iniciatives
legislatives exigides pels signataris de la Iniciativa Ciutadana
Europea Minority SafePack i pel Parlament Europeu.
3. El Parlament de les Illes Balears acorda trametre aquesta
proposició no de llei a la Comissió Europea i a tots els grups
polítics representats al Parlament Europeu.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Mixt i MÉS per Mallorca presenten la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals
1.123.422 ciutadans europeus, juntament d’un gran nombre
de parlaments i governs regionals i nacionals, varen expressar
el seu suport a la Iniciativa Ciutadana Europea (ECI) Minority
SafePack, una iniciativa orientada a millorar la protecció de les
persones que pertanyen a minories lingüístiques i a reforçar la
diversitat cultural i lingüística de la Unió Europea (UE).
Els milers de ciutadans signataris de la ECI varen demanar
a la Unió Europea que adoptàs un conjunt d’actes jurídics per
millorar la protecció de les minories lingüístiques en àmbits
com l’educació, la cultura, la política regional, la participació
ciutadana, la igualtat, la producció audiovisual. També
reclamaven un major suport regional per part dels diferents
estats membres.
El 16 de desembre de 2020, el Parlament Europeu, amb una
majoria de tres quartes parts dels seus membres, va sol·licitar
a la Comissió Europea que adoptés les propostes de la
iniciativa Minority SafePack. Malgrat això, el 15 de gener de
2021, la Comissió Europea va decidir rebutjar noves iniciatives
legislatives o polítiques en resposta a les sol·licituds recollides
per la ECI Minority SafePack, ja que considerava que no és
necessari procedir en aquesta direcció.
En desestimar les sol·licituds compreses a la iniciativa
Minority SafePack, la Comissió Europea va actuar en oposició
directa amb allò acordat per majoria al Parlament Europeu.
Alhora, va decidir ignorar les problemàtiques plantejades per
nombrosos càrrecs polítics de diferents regions i estats de la
UE. Amb aquest rebuig, a més, la Comissió està optant per
desestimar l’opinió de més d’un milió de ciutadans europeus.
Així doncs, amb aquesta actitud, la Comissió Europea
perjudica la legitimitat democràtica de la pròpia Unió Europea.
A banda d'ignorar la necessitat innegable d’una major regulació
en la protecció de les minories lingüístiques existents en el si de
la UE, i de reforçar la seva diversitat lingüística i cultural.
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Palma, a 28 d'octubre de 2021
Els diputats
Josep Castells i Baró
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Antonio Jesús Sanz i Igual
Miquel Ensenyat i Riutort

G)
RGE núm. 11971/21, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
nou impuls a la producció ecològica a les Illes Balears,
davant la Comissió d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Economia.
Segon les dades del Consell Balear de la Producció Agrària
Ecològica (CBPAE), el sector agroalimentari ecològic de les
Illes Balears resisteix la crisi pandèmica ja que és un sector que
vol créixer i també per la creixent demanda de la societat,
d’aliments produïts d’acord amb criteris de sostenibilitat.
La gent jove està molt conscienciada de consumir productes
saludables i respectuosos amb el medi ambient, consolidant
aquesta tendència en acord als valors que es promouen des
d’Europa en aquest sentit, però que també estan cada vegada
més presents als consumidors de les nostres illes.
Les dades estadístiques indiquen una tendència, com en els
últims anys, a l'alça ja que hi han 1.020 operadors (685
productors i 335 elaboradors) i una superfície de 37.834
hectàrees en el conjunt de les Illes durant l’any 2020.
Això significa un increment del 6% d'operadors, 58 més que
l'any anterior i que la superfície inscrita s'ha incrementat un
2.9%, que significa, 1.068 hectàrees més, aconseguint així les
37.834 hectàrees. En quant a la producció avícola ecològica ha
crescut un 23% respecte de l'any anterior, amb un increment
tant a la producció de pollastres per a carn com a la producció
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d'ous. Aquestes dades indiquen que aquest sector lluita per
créixer, malgrat que el subsector dels elaboradors de productes
destinats a l'exportació, ha estat qui ha patit més els efectes
globals de la crisi.
Es proposa el disseny d'una estratègia en concret per al
sector ecològic, com a model de sostenibilitat, que integri
mesures i actuacions orientades a promoure una major difusió
ecològica, que doni a conèixer els avantatges que aporta aquest
model productiu per a compatibilitzar l'activitat econòmica i la
protecció de l'entorn, a més de promoure una major
participació dels joves en el sector.
Aquest sector pot arribar a ser una de les opcions de futur
per a les Illes Balears, ja que es tracta d'un model productiu
respectuós amb el medi ambient, que genera unes produccions
d'excel·lència, amb demostrat èxit als països europeus i liderat
per un sector dinàmic i disposat a créixer, com s’ha demostrat
amb les dades del Consell Balear de la Producció Agrària
Ecològica (CBPAE).

instruccions que s’han rebut per part de les autoritats sanitàries
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i del Ministeri de
Sanitat.
Per tant, ha estat un treball conjunt entre administracions
per acabar desenvolupant uns protocols específics per així
poder informar als alumnes i treballadors.
Palma, 24 d’agost de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 1316/21, del diputat Mariano
Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rebuts pendents de cobrament per part de l'IBAVI.
Al primer trimestre de 2021: 1310 rebuts pendents de
cobrament per un import de 437.167,64€.

Aquest objectiu està en el marc de l’estratègia que proposa
el Pla d'Acció de la UE, que s'ajusta al Pacte Verd Europeu, les
estratègies «De la granja a la taula» i a la Biodiversitat, ja que
el mencionat Pla d'Acció està pensat per a aportar al sector de
l'agricultura ecològica les eines adequades per a aconseguir un
creixement progressiu dins el sector.

Palma, 14 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a consolidar la producció ecològica i incentivar el
relleu generacional al sector primari, mitjançant el disseny
d'una estratègia per al sector ecològic que tingui en compte
especialment les persones joves.
Palma, a 2 de novembre de 2021
Els diputats
Helena Benlloch i Bottini
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 10946/20, de la diputada
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a brot de COVID-19 a la UIB (4).
Des de l’inici de la pandèmia causada per la COVID-19, la
Universitat de les Illes Balears va posar en marxa un protocol
d’actuació davant l’alerta sanitària pel coronavirus. Un protocol
que ha estat permanentment en revisió en funció de l’evolució
i la nova informació que s’ha disposat de la malaltia i de les

C)
A les Preguntes RGE núm. 1779 a 1781/21, del diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a IVA reduït per a les Illes
Balears, a proposta que Balears tengui un IVA i IVA a
Còrsega i Sardenya reduït.
La Unió Europea estableix les bases d’aplicació de l’IVA
de tots els estats membres mitjançant la Directiva 2006/112/E
del Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema
comú de l’impost sobre el valor afegit (DOUE d’11 de
desembre de 2006).
Aquesta directiva de l’IVA regula el sistema comú de
l’impost sobre el valor afegit de la Unió Europea, no obstant
cada estat membre pot determinar la pròpia aplicació, sempre
i quan es respectin les bases generals de la directiva.
També inclou algunes particularitats territorials com són les
Illes Canàries, territoris francesos ultraperifèrics, Illa Aland
(Finlàndia), Illa Helgoland (Alemanya) les Illes Azores o
Madeira (Portugal) entre d’altres.
Respecte a un anàlisi territorial, l’informe de la Universitat
de les Illes Balears “Els costos de la Insularitat de les Illes
Balears: Avaluació de polítiques actuals i propostes de futur”,
encomanat pel Govern de les Illes Balears a la UIB, recull un
estudi sobre els sistemes fiscals a les illes europees, com poden
ser Còrsega i Sardenya.
L’estudi és d’accés públic al web
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2003459&codu
o=186&lang=ca
La qüestió que les Illes Balears puguin tenir un règim
especial d’IVA s’ha pres en consideració, malgrat cal tenir en
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compte que la Unió Europea no és propícia a establir sistemes
d’IVA diferenciats per a regions que no són ultraperifèriques.

Impost sobre estades turístiques
(Iniciatives parlamentàries 1952 a 1955/21)

Palma, 24 de setembre de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 1949/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de sol·licituds formals de
reunió de la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda (article
3 RDL 4/2019).
El Govern de les Illes Balears continua el seu full de
ruta amb el Govern de l’Estat de mantenir un diàleg constant
orientat a augmentar els recursos disponibles per a les nostres
illes.
Es treballa conjuntament i bona sintonia amb el Ministeri
d’Hisenda sense perjudici ni renuncia a ser el màxim
reivindicatiu per defensar per damunt de tot els interessos dels
ciutadans de les Illes Balears. Per això, continuam insistint en
la importància de la convocatòria de la Comissió Mixta
d’Economia i Hisenda.
Les sol·licituds de convocatòria de la Comissió d’Economia
i Hisenda des de 2019 mitjançant cartes i comunicacions
adreçades al Ministeri han estat 8. També cal considerar les
sol·licituds realitzades a cada una de les reunions bilaterals
entre el Govern de les Illes Balears i el Govern Estatal i a les
reunions del Consell de Política Fiscal i Financera.
Finalment, la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda
prevista a l’article 3 del Real Decret Llei 4/2019 es va reunir a
Palma el passat 23 de setembre de 2021, on es va acordar la
inclusió de 183 milions d’euros al projecte de Pressuposts
Generals de l’Estat per a 2022 per compensar la insularitat i el
dèficit inversor estatal a les illes, a través del desplaçament, per
primera vegada, del factor d’insularitat previst al Règim
Especial de les Illes Balears (REIB).
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Establiments adherits al règim d’estimació
objectiva en 2020

15.019

Establiments adherits al règim d’estimació
directa en 2020

526

Establiments que han renunciat a estimació
objectiva durant el 2020

80

Establiments que han renunciat a estimació
objectiva a partir del 26 de gener de 2021

85

Palma, 25 de setembre de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 2443/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a reintegrament per part del Govern
d'import de 37,5 milions d'euros en concepte de no
justificació de subvencions davant el Govern central.
Amb data 8 de març de 2018 el Ministeri de Foment va
comunicar la resolució de reintegrament de 37.500.000€
corresponent a la quantitat aportada per l’Estat al “Conveni
entre el Ministeri de Foment i la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’execució de diverses actuacions en matèria
d’infraestructures de les Illes Balears de 29 de desembre de
2010”.
El Govern va reintegrar a l’Estat aquesta quantitat en data
04 de maig de 2018, amb la qual cosa la recent sentència de
l’Audiència Nacional no afecta al pressupost general de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2021.
Palma, 29 de setembre de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Palma, 25 de setembre de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
G)

Ordre de Publicació
E)
A les Preguntes RGE núm. 1952 a 1955/21, del diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a establiment adherits a estimació
objectiva de l'impost d'estades turístiques a les Illes Balears
el 2020, a establiments que han renunciat al règim
d'estimació objectiva de l'impost entre l'1 de gener de 2020
i l'1 de gener de 2021 i a partir del 26 de gener de 2021, i a
establiment adherits a estimació directa de l'impost el 2020.
A la següent taula apareix el nombre d’establiments adherits
i els que han renunciat en el període sol·licitat:

A les Preguntes RGE núm. 2660 a 2662/21, de la
diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a recaptació del cànon de
sanejament al llarg de 2017, 2018 i 2019.
Segons l’article 17 del Decret 1/2016, de 6 de maig, pel
qual s’aprova el Text Refòs de la Llei 9/1991, de 27 de
novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, la
destinació del recaptament del cànon de sanejament d’aigua
està dirigit a les actuacions de polítiques hidràuliques de
competència autonòmica.
A més, segons els articles 5 i 6 de l’esmentat Decret, el
contribuent serà la persona que consumeixi l’aigua, i el
substitut del contribuent les persones físiques o jurídiques que
subministrin l’aigua. Les dades que consten a l’ATIB venen
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donades per qui paga el cànon -sigui contribuent o substitut-,i
en el cas del substitut del contribuent, es pot tractar de persones
físiques o jurídiques que subministren a diversos municipis, de
la mateixa manera que ens trobam el cas de municipis que es
veuen subministrats per diverses persones físiques o jurídiques.

2018

10.593,36€
104.000,00€
14.195,14€
19.315,71€

Anualitat 2018 programa
atenció integral
Anualitat 2018 acció social
098/2018-2019/SIRPF
Programes suport 2018/2

Per aquests motius, i donada la naturalesa autonòmica del
tribut, de la seva recaptació i de la seva destinació, les dades a
aportar seran globals.

2019

104.000,00€
15.032,59€
9.755,92€

Anualitat 2019 acció social
IRPF 2019
SAD 81/2018-19.3

Per tot això, l’informam que les quantitats recaptades en
concepte de cànon de sanejament d’aigua durant els exercicis
2017, 2018 i 2019 a les Illes Balears són:

2020

4.967,00€
39.466,56€
104.000,00€
14.686,36€
9.125,00€

BT-80-2019
Acció social 3r pagament
Acció social 1r pagament
IRPF pagament 2020
Programes suport educatiu
estimulador i rehabilitador

2016

3.312,00€
3.600,00€
2.304,00€
3.564,00€
3.312,00€
4.716,00€
3.014,11€

0PRE=PERNOCTA 500026
0PRE=PERNOCTA 500038
0PRE=MALALTS
0PRE=PERNOCTA 500048
0PRE=PERNOCTA 500057
0PRE=SERV.ASIST.OCT/16
0PRE=PERNOCTA 500076

2017

3.025,80€

0PRE=PERNOCTA
2017/500020
0PRE=PERNOCTA 500033
0PRE=PERNOCTA
500053/2017
0PRE=PERNOCTA
500061/2017
0PRE=PERNOCTAC-500065
0PRE=PERNOCTA 500078
0PRE=PERNOCTA 500093
0PRE=PERNOCTA 500073
0PRE=PERNOCTA 500019

Recaptació líquida cànon de sanejament
Exercici corrent

Exercicis tancats

2017

81.752,402,62€

1.557.043,37€

2018

84.570.877,32€

500.129,99€

2019

85.566.058,59€

464.170,86€

Palma, 8 de setembre de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

6.273,00€
4.354,26€

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 2947/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a subvencions atorgades a l'associació
ASPANOB.

3.874,52€
4.760,11€
3.800,71€
5.092,22€
8.154,92€
4.501,80€

A la següent taula apareixen els imports, objecte d’actuació,
atorgades a l’associació ASPANOB (Asociación de padres de
niños con cáncer de Baleares) durant els anys 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020 i 2021):
2018

7.490,74€
3.136,51€
5.129,13€
7.527,60€
4.391,10€
7.084,80€

0PRE=PERNOCTA 500008
0PRE=PERNOCTA 500019
0PRE=PERNOCTA
0PRE=PERNOCTA 500063
0PRE=PERNOCTA 500043
0PRE=PERNOCTA 500079

2019

6.605,12€
5.645,72€
13.173,33€
8.413,22€
3.394,80€
2.324,70€
4.686,30€

0PRE=PERNOCTA 500015
0PRE=PERNOCTA 500036
0PRE=PERNOCTA 500078
0PRE=PERNOCTA
0PRE=PERNOCTA 500111
0PRE=PERNOCTA 500110
0PRE=PERNOCTA 500104

Transferències corrents a ASPANOB CIF- G07608771
Any

Import

2015

75,144,44€
83.106,00€
18.000,00€

2016

285,00€
76.760,00€
18.000,00€

2017

76.760,00€
38.444,18€
18.000,00€

Concepte que apareix al
SAP
Sub aspanob finca Ca na
Micola
ASPANOB 1r. pag. conv.
2015 prog. Serv. Social
Subvenció ASPANOB
2P ASPANOB Sub Serv Soc
2015
ASPANOB ajuts persones
amb dificultats
Ajudes programes caire
estimulador
Sub. ASPANOB prog. atenció
nins amb càncer 2017
2017/023/SIRPF
Suport educatiu 2
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2020

13.763,74€
9.483,31€
8.892,91€
16.860,03€
9.840,01€
14.580,03€
13.380,08€
5.880,00€

2021

9.420,02€
16.380,02€
19.140,03€

0PRE=ALLOTJAMENT
USUARI
0PRE=PERNOCTA 500029
0PRE=PERNOCTA 500024
0PRE=ALLOTJAMENT
USUARI
0PRE=PERNOCTA 500064
0PRE=PERNOCTA 500096
0PRE=PERNOCTA 500103
0PRE=PERNOCTA 500001
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Diferència d’empreses inscrites al sistema d’estimació
objectiva (mòduls) de l’impost de turisme sostenible
que hi ha entre els anys 2019, 2020 i 2021
Subjectes passius amb alta d’activitat 2019

1.633

Subjectes passius amb alta d’activitat 2020

556

Subjectes passius amb alta d’activitat 2021

707

Palma, 4 d’octubre de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

0PRE=TRASLLAT
PACIENTS
0PRE=PERNOCTA 500005
0PRE=PERNOCTA 500016

Ordre de Publicació
K)

Palma, 22 de setembre de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

A la Pregunta RGE núm. 3974/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a tramitació telemàtica de l'impost de
turisme sostenible.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 3968/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a empreses inscrites al sistema
d'estimació objectiva (mòduls) de l'impost de turisme
sostenible aquest 2021.

L’impost d’estades turístiques és un impost que es gestiona
telemàticament. Totes les declaracions d’altes, modificacions
i baixes s’han de fer telemàticament, mitjançant la presentació
del model 017, així com els pagaments que també es faran de
forma telemàtica.
Palma, 4 d’octubre de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

A la següent taula apareixen el nombre d’empreses que
s’han inscrit al sistema d’estimació objectiva (mòduls) de
l’impost de turisme sostenible l’any 2021:

Ordre de Publicació
Altes estimació
objectiva 2021

Subjectes
passius

Establiments

Grups del I al XI
(excepte Grup VIII)

111

152

Grup VIII

614

888

Total

725

1.040

Palma, 4 d’octubre de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

L)
A la Pregunta RGE núm. 4024/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre de sol·licituds per passar
d'estimació objectiva a estimació directa en l'impost de
turisme sostenible l'any 2021.
A la següent taula apareixen el nombre d’empreses que han
sol·licitat passar d’estimació objectiva a estimació directa l’any
2021:
Canvis d’estimació objectiva a
directa 2021

Subjectes passius

Ordre de Publicació

Grups de l’I a l’XI (excepte Grup
VIII)

295

A la Pregunta RGE núm. 3969/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a diferència d'empreses inscrites al
sistema d'estimació objectiva (mòduls) de l'impost de
turisme sostenible que hi ha entre els anys 2019, 2020 i
2021.

Grup VIII

333

Total

628

J)

A la següent taula apareix la diferència d’empreses inscrites
al sistema d’estimació objectiva (mòduls) de l’impost de
turisme sostenible entre els anys 2019, 2020 i 2021:

Palma, 4 d’octubre de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

M)

O)

A les Preguntes RGE núm. 4352 a 4354/21, del diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a recuperació pel Govern
balear d'ingressos derivats de la liquidació de l'IVA del
model de finançament autonòmic de l'any 2017 (I a III).

A la Pregunta RGE núm. 5922/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a dades de vacunació contra la
COVID-19 per franja d'edat >=80 anys, vacuna contra la
COVID-19 Ibsalut i Servei de Salut de les Illes Balears
(ibsalut.es).

La ministra d’Hisenda i Funció Pública, va comunicar a les
comunitats autònomes en el Consell de Política Fiscal i
Financera (CPFF) celebrat el juliol de 2021, que el Govern
estatal els transferirà entorn de 3.000 milions d’euros com a
devolució de la liquidació de l’IVA de l’any 2017.
Des del Govern de les Illes Balears es va estudiar quina era
la forma més efectiva per solucionar aquest problema. Es va
decidir que es faria mitjançant la via política del diàleg.
Ara mateix, no és necessari fer una reclamació judicial
perquè els recursos derivats del canvi del SII de l’IVA, la
devolució de la liquidació de l’IVA de l’any 2017 es faran a
totes les CA al llarg de 2022.

Al visor de dades COVID-19 del web de la Conselleria de
Salut la cobertura en els trams per edat es calcula utilitzant la
població del padró 2020 com a població diana, que és un dada
estàtica i actualitzat a una data. A més, al tractar-se d’una
campanya de vacunació universal, qualsevol persona pot
sol·licitar la vacunació per COVID-19, estigui o no estigui
empadronat i pot passar que en alguns rangs de població
tinguem una població flotant (ja siguin desplaçats que venen a
treballar,) o bé s’ha vacunat o bé ha rebutjat la vacunació i que
faci que tinguem aquests percentatges que s’indiquen a la
pregunta.
Palma, 24 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Palma, 5 d’octubre de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
P)
Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 4363/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a data de l'ingrés de l'estat a la
comunitat autònoma dels 101 milions d'euros que se'ns
devien.
El pressupost de 2019 de la comunitat autònoma es va
realitzar sobre la base d’una comunicació que les quantificava
en 1.978 M€.
Davant la situació de pròrroga del PGE de 2018 el Ministeri
va comunicar al gener que la previsió de lliuraments a compte
disminuïa fins a 1.878,8 M€.
D’aquesta manera, els lliuraments a compte de gener d’ara
endavant es van anar realitzant per dotzenes parts d’aquesta
última quantitat fins a les corresponents a octubre
inclusivament.
L’11 d’octubre del 2019 el Ministeri va informar la
Conselleria que s’actualitzaven els lliuraments a compte fins a
1.980,4 en global. Això representava 101,61 M€ més del que
representaven els lliuraments a compte davant la situació de
pròrroga del PGE 2018.
Segons es pot veure en el sistema comptable, les ordres de
pagament del Ministeri d’Hisenda per lliuraments a compte
dels mesos de novembre i desembre es van ajustar de manera
que en aquests dos mesos es va liquidar la diferència.
Palma, 15 de setembre de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sanchez Grau

A les Preguntes RGE núm. 6092 a 6094 i 6096 a 6098/21,
del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relatives a places vacants a les
cabdalies de servei mèdic a especialitats i àrees
hospitalàries dels hospitals Universitaris Son Espases i Son
Llàtzer, als hospitals Mateu Orfila, Comarcal de Manacor,
Comarcal d'Inca i Can Misses.
Ateses les característiques i l'extensió de la resposta, la
podeu consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 6425/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vacuna/dosis de Janssen pendents
d'administrar a Balears, rebuig a aquesta vacuna, vacunes
a la gelera.
Estoc Janssen Dosis
Son Dureta

950

Son Espases

10

Son Pisà

4.000

Total dosis Mallorca

4.960

Hospital Mateu Orfila

1.545

Total dosis Menorca

1.545

Hospital Can Misses

1.530

Total dosis Eivissa-Formentera

1.530
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Total dosis Balears Estoc
Domingo

8.035

Palma, 7 d’octubre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 6467/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a activitat quirúrgica a l'Hospital de
Manacor.
L’activitat quirúrgica contínua, tot i que ha estat necessari
reprogramar determinades intervencions. Es manté la
programació quirúrgica urgent-preferent i les relacionades amb
patologia oncològica. Si es fa necessària la suspensió o
reprogramació d’altres intervencions, es realitza valorant les no
incloses en el punt anterior.
L’atenció a pacients COVID fa necessària la reconversió
d’espais com reanimació, CMA (cirurgia major ambulatòria),
unitats d’hospitalització, juntament amb els seus recursos
humans per a una assistència de qualitat.
No és possible concretar una data, dependrà de l’evolució
de la pandèmia i la pressió hospitalària. La comissió
hospitalària de seguiment de la pandèmia és la que va prenent
les decisions segons l’evolució de la situació hospitalària.
Palma, 4 d’octubre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

habitacions de l’Hotel Melià Bellver per oferir un servei
d’allotjament en règim de pensió completa per a usuaris lleus
o asimptomàtics de la COVID-19 sense residència a Mallorca,
així com de contactes estrets d’afectats per COVID-19, a
efectes d’aïllament, per un període comprès entre el 31 de maig
de 2021 al 30 d’octubre de 2021.
D’acord amb aquesta Resolució, l’empresa explotadora
ofereix els serveis de manteniment tècnic, sistema informàtic de
gestió d’usuaris allotjats, recepció, subministrament de llits,
càmeres de cuina, tres de rentat, cessió de carros de neteja i
roba bruta i cessió d’ús de televisors i telèfons de les
habitacions. El cost fix d’aquests serveis es de 276.620,00€
mensuals (sense IVA), comprenent la compensació pel lloguer,
les despeses generals de manteniment, la gestió de residus no
clínics i cotitzacions socials. Així mateix, assumeix el cost dels
subministraments d’aigua, electricitat i gas, d’acord amb els
següents preus: aigua 2,90€/m3; electricitat 0,18€/kWh; gas
0,69€/kWh.
D’altra banda, el Servei de Salut assumeix la resta de
serveis excepte els anteriorment esmentats i la dotació de tot
tipus de material necessari per l’allotjament i atenció dels
usuaris, que es desenvolupa per part de l’Hospital de Son
Llàtzer.
A més dels costos directes per la prestació dels esmentats
serveis, d’habilitació de l’hotel es deriven altres costos
associats a la prestació d’una activitat assistencial,
desenvolupada per l’Hospital Son Llàtzer, consistent en
l’atenció dels usuaris, la dotació de materials no previstos i, en
general, qualsevol altres vinculades a les activitats que es
desenvolupen a l’hotel, i la quantificació és materialment
impossible donada al seva diversa naturalesa i la seva
realització per personal propi del Servei de Salut.
Palma, 19 d’octubre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 6507/21, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a danys causats a l'Hotel Bellver com a
conseqüència del confinament de diversos joves a causa de
la COVID-19 a finals del mes de juny proppassat.
D’acord amb l’informe de desperfectes remès per Melià
Hotels International, entitat gestora de l’Hotel Bellver, de data
1 de juliol de 2021, l’import total d’aquests ascendeix a 1.820€.
Palma, 19 d’octubre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 6508/21, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cost del confinament dels joves que estaven de
viatge d'estudis a causa de la COVID.
En data 7 de maig de 2021, el director general del Servei de
Salut va dictar Resolució acordant l’habilitació de 300
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Ordre de Publicació
U)
A les Preguntes RGE núm. 6518 i 6519/21, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a augment de casos i incidència de les
ETS (malalties de transmissió sexual) (1 i 2).
Des de la Direcció General de Salut Pública i Participació
es duen a terme, en relació amb la sexualitat, diferents
programes i cursos de formació a professionals de diferents
àmbits, per contribuir a la disminució de les ITS i les
interrupcions voluntàries de l’embaràs. S’ha de tenir en compte
que hi ha molts de factors que influeixen a l’hora de tenir
relacions sexuals (pressió del grup d’iguals, estat anímic,
alcohol/drogues-sexe, condicionants de gènere, influència de
les TIC...), i que l’educació és una part important perquè les
persones optin per relacions sexuals saludables.
Les accions que es duen a terme des de fa uns anys són les
següents:
• Programa d’educació afectiva i sexual “Amb tots els
sentits” a l’àmbit educatiu. Aquest programa s’ofereix als
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centres educatius de secundària amb la finalitat que l’alumnat
adquireixi les competències necessàries (coneixements, actituds
i habilitats) per viure la sexualitat amb plaer i satisfacció de
manera segura i responsable, establint relacions interpersonals
gratificants i no discriminatòries. En aquest programa hi ha
dues sessions per treballar les relacions sexuals segures.
El programa està inclòs al Pla de Coeducació de les Illes
Balears 2019-2022 a l’objectiu 4 per incorporar-lo a projectes
de centre i a la programació general anuals dels centres
educatius.

• Metges del Món, rep una subvenció de 71.100€, treballa
amb persones en situació de prostitució.
• Alas, rep una subvenció de 27.000€, realitza proves
ràpides de detecció de VIH, sífilis i hepatitis C a totes les
persones que li sol·liciten, a la vegada que fan recerca
activa de col·lectius més vulnerables a les ITS com són els
homes en situació de prostitució.
• Stat. Cooperativa d’Iniciativa Social i Formació
Ocupacional Jovent, rep una subvenció de 3.000€, treballa
amb joves d’inserció sociolaboral als quals dóna formació
en prevenció de les ITS i realitza actuacions de
sensibilització.

• Programa de test ràpid de detecció del VIH en entorn no
clínics. Aquest programa es dur a terme en 8 oficines de
farmàcia de les Illes, a les UCA (Unitats de Conducta
Addictiva), a Metges del Món, i a ALAS (Associació de Lluita
front la Sida de les Illes Balears). Aquests tests van
acompanyats d’assessorament personalitzat sobre pràctiques de
risc i la seva disminució. ALAS també realitza test ràpids de
detecció de sífilis i hepatitis C i Metges del Món de sífilis.

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

Ordre de Publicació
V)

• Curs de formació per al professorat d’Educació afectiva
sexual: “Amb tots el sentits”. Aquest curs es dirigeix a docents
de secundària, batxillerat, cicles formatius i formació
professional bàsica de les Illes Balears. Té una duració de 20
hores, es du a terme a través de la plataforma Moodle de la
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. Es realitza una
edició anual.
• Formació a alumnes: a estudiants en pràctiques d’infermeria
de 4t grau, i a residents de segon d’infermeria Familiar i
Comunitària.

A les Preguntes RGE núm. 6541 i 6542/21, de la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a afirmacions del conseller
del Consell de Mallorca, Sr. Andreu Alcover, en el
transcurs del debat de política general d'aquesta institució
(1 i 2).
Tant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat com
l’Institut Balear de la dona consideren desafortunades aquestes
declaracions.

• Formació de sensibilització sobre afectivitat i sexualitat a
professionals dels centres educatius i de serveis socials.

El Sr. Alcover en fou conscient i va demanar públicament
disculpes el mateix dia, manifestant ell mateix la feina que
queda per fer a l’hora d’erradicar el masclisme.

• Assessories telefòniques, online i presencials, a
professionals i població general, es dona resposta a les
demandes que es reben sobre sexualitat, infeccions de
transmissió sexual, programes educatius, cursos de formació ....

Des de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i
Igualtat i l’Institut Balear de la dona continuarem treballant
perquè les actituds i expressions masclistes desapareguin de la
nostra societat.

•

Informació i sensibilització a la ciutadania a través de:
- Pàgines web de Salut Sexual http://salutsexual.caib.es i
la de VIH i ITS http://vihsida.caib.es
- Fullets de mètodes anticonceptius, ITS i VIH, proves
ràpides de detecció del VIH en farmàcies. Es distribueixen
a taules informatives, centres de salut, centres educatius que
duen a terme els nostres programes, la UIB...
- Dia Mundial de la Salut Sexual
- Dia de la Prova del VIH.
- Dia Mundial de la Sida.

• Subvencions a diferents entitats socials (Metges del Món i
Stat. Cooperativa d’Iniciativa Social i Formació Ocupacional
Joven, ALAS) que treballen en població més vulnerable enfront
a les ITS i els embarassos no desitjats. Aquestes entitats
assessoren i formen a les persones usuàries de les entitats sobre
diferents temes i entre ells sobre la prevenció de les ITS i dels
embarassos no desitjats. Tal com s’ha dit més amunt ALAS
també realitza test ràpids de detecció del VIG, sífilis i hepatitis
C i Metges del Món de VIH i sífilis.
Des del Servei de Salut les actuacions que nosaltres coneixem
que es duen a terme són les següents:

Palma, 10 d’agost de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
W)
A la Pregunta RGE núm. 6543/21, del diputat Pablo
Jesús Jiménez i Fernández, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a freqüències dels Serveis Ferroviaris de
Mallorca (SFM).
Els canvis en el servei des del 15 de juliol al 31 d’agost es
fan pel fet que la demanda en aquests mesos d’agost és la més
baixa de tot l’any. El cas del metro M1 és el més obvi, ja que
el campus de la UIB resta gairebé tancat durant el mes d’agost,
i la seva activitat baixa moltíssim en finalitzar l’època lectiva.
En la resta de serveis també es nota aquesta reducció de
demanda. Al si de SFM s’aprofita aquesta minva de demanda
per donar vacances al personal i poden donar un respir al
material mòbil, mentre es fan tasques de revisió i manteniment.
La reducció de serveis als mesos centrals de l’estiu és
habitual en molts de sistemes de transport públic en zones
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urbanes. El fet que SFM sigui un servei emprat majoritàriament
pels residents, i poc pels visitants, explica també aquesta
disminució de demanda als mesos d’estiu.
Respecte a la segona pregunta, no s’ha suprimit la línia
Metro 2, entre Palma i Marratxí. Se n’han reestructurat els
horaris, de manera que dels 45 serveis del M2 que són habituals
la resta de l’any, se’n mantenen 16. Tanmateix, el corredor
entre Palma i Marratxí no queda desatès, ja que els serveis que
no es fan amb el sistema M2, en aquests mesos són realitzats
pels serveis de tren (T1 i T2), que fan totes les aturades entre
l’estació de Marratxí i l’estació intermodal de Palma. D’aquesta
manera, les connexions entre Palma i Marratxí que fan totes les
aturades es mantenen igual (49 serveis diaris).
Finalment, llevat de casos molt puntuals no s’han produït
situacions de massificació dels trens pels canvis en els horaris
d’estiu, per mor de la reducció de la demanda. En tot cas, als
serveis ferroviaris, com a la resta de la xarxa de transport
públic, es manté l’obligatorietat d’ús de la mascareta i es
faciliten dispensadors de gel hidroalcohòlic com a mesures
principals de prevenció de la COVID. Aquest ús de mascareta
dóna prou garanties sanitàries per evitar contagis derivats de la
COVID-19.
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Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 6558/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a augment dels casos de persones
"sense sostre" a les Illes Balears.
Primer de tot, cal destacar que l’atenció a les persones que
es troben en situació de "sensellarisme" és competència dels
consells insulars. En el cas de Mallorca, és a través de l’IMAS
des d’on es dóna resposta al col·lectiu, independentment de la
nacionalitat de la persona afectada.
Així i tot, i amb relació a les persones addicionals posades
en marxa pel Govern per a la protecció de persones sense sostre
del col·lectiu vulnerable que menciona, les migrades en
situació administrativa irregular, totes les accions polítiques del
Govern tenen un vessant integrador. És a dir, actuen damunt les
necessitats sanitàries, escolars, socials i d’habitatge
independentment de la seva situació administrativa. Un
exemple d’això és la Renda Social extraordinària que per poder
arribar a aquest col·lectiu es va subvencionar a entitats del
tercer sector.
Palma, 7 de setembre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Palma, 15 de setembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
X)

Z)

A la Pregunta RGE núm. 6557/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a augment de l'exercici de la
prostitució a les Illes Balears.

A la Pregunta RGE núm. 6568/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a residències de gent gran, evolució de
la COVID-19.

El Govern de les Illes Balears considera que l’existència de
qualsevol tipus de prostitució és una mala notícia. Treballar
fins a la seva eliminació és una tasca constant que s’està duent
a terme en tot moment.

El dia 12 de juliol i que fan referència a dia 11 de juliol fins
a les 12 hores, constaven 2 usuaris i 12 professionals de
residències de gent gran amb infecció activa. La distribució per
centres és:

En context de COVID, per part de l’Ibdona, i des de la
constatació de la situació de precarietat de les dones en situació
de prostitució, l’any 2020 es va cedir al Casal Petit tres pisos i
es va subvencionar l’entitat amb 123.000€, quantitat que també
s’ha subvencionat l’any 2021. De la mateixa manera, davant
l’emergència del 30 d’agost de 2021 s’ha signat un conveni
amb els Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera per a l’atenció de dones en situació de prostitució
i menors, per un import total de 276.000€.

Mallorca: (4 treballadors):
- 1 treballador positiu a la RD Seniors Pollença
- 1 treballador positiu a la RD Domusvi Can Carbonell
- 1 treballador positiu a la RD Seniors Manacor
- 1 treballador positiu a la RD Bartomeu Quetglas

A més, des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports es
varen concedir dues subvencions a entitats del tercer sector
(Metges del Món i Germanes Oblates) que històricament
treballen amb el col·lectiu de persones que exerceixen la
prostitució. L’objectiu dels programes subvencionats era poder
donar una prestació econòmica de subsistència a persones que
exerceixen la prostitució perquè no es vesin obligades a
exercir-la en temps de pandèmia.
Palma, 13 de setembre de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Menorca: (7 treballadors i 1 usuari):
- 1 treballador positiu a la RD Es Ramal (Gent Gran.
Menorca)
- 2 treballadors positius a la RD Geriàtrica Assistida de
Maó (Gent Gran. Menorca)
- 1 treballador positiu a la RD Santa Rita (Gent Gran.
Menorca)
- 1 treballador positiu a la RD Hospital Ciutadella de
Menorca (Gent Gran. Menorca)
- 2 treballadors positius a la RD Geriàtric de Ferreries
(Gent Gran. Menorca)
- 1 usuari positiu a la RD Santa Rita (Gent Gran.
Menorca)
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Eivissa: (1 treballador i 1 usuari):
- 1 treballador positiu a la RD Sa Residència (Gent Gran.
Eivissa)
- 1 usuari positiu a la RD Sa Residència (Gent Gran.
Eivissa)
El dia 26 de juliol i que fan referència a dia 25 de juliol fins
a les 23 hores, consten 48 professionals de residències de gent
gran amb infecció activa. La distribució per centres és:
Mallorca: (29):
- 2 treballadors positius a la RD Bartomeu Quetglas
- 1 treballador positiu a la RD Bell Entorn
- 3 treballadors positius a la RD Bonanova
- 2 treballadors positius a la RD Domusvi Palma
- 1 treballador positiu a la RD Es Castellot
- 6 treballadors positius a la RD Huialfas
- 6 treballadors positius a la RD Llar d’Ancians
- 1 treballador positiu a la RD Oasis
- 1 treballador positiu a la RD Oms Sant Miquel
- 1 treballador positiu a la RD Posada dels Olors
- 1 treballador positiu a la RD Seniors Montuïri
- 1 treballador positiu a la RD Seniors Picafort
- 1 treballador positiu a la RD Seniors Pollença
- 1 treballador positiu a la RD Seniors Sant Joan
- 1 treballador positiu a la RD Verge de l’Esperança
Menorca: (4):
- 1 treballador positiu a la RD Es Ramal
- 2 treballadors positius a la RD Gent Gran Cime
- 1 treballador positiu a la RD Geriàtrica Sant Lluís
Eivissa: (15):
- 1 treballador positiu a la RD Assistida Cas Serres
- 1 treballador positiu a la RD Reina Sofia
- 9 treballadors positius a la RD Sa Residència
- 4 treballadors positius a la RD Sa Serra
El dia 26 de juliol i que fan referència a dia 25 de juliol fins
a les 23 hores, consten 57 usuaris de residències de gent gran
amb infecció activa. La distribució per centres és:

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 6569/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a professionals sanitaris, evolució de
la COVID-19.
Actualitzam dades de manera mensual fins al dia de
resposta de la pregunta
Situació RRHH a 14/07/2021
Professionals + Professionals Actius +
Total 62
Àrea de Salut de Mallorca
GAP Mallorca 9
Hospital Universitari Son Espases 17
Hospital Son Llàtzer 4
Hospital Manacor 1
Hospital d’Inca 3
Àrea de Salut de Menorca 16
Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera 7
061 1
GSAIB 3
SSCC 0
DESC 1
Professionals en vigilància; Professionals Actius en
vigilància
Total 183
Àrea de Salut de Mallorca
GAP Mallorca 23
Hospital Universitari Son Espases 61
Hospital Son Llàtzer 9
Hospital Manacor 11
Hospital d’Inca 10
Àrea de Salut de Menorca 22

Mallorca: (19):
- 13 usuaris positius a la RD Huialfas
- 2 usuaris positius a la RD Llar d’Ancians
- 4 usuaris positius a la RD Posada dels Olors
Menorca: (4):
- 4 usuaris positius a la RD Santa Rita
Eivissa: (34):
- 30 usuaris positius a la RD Sa Residència
- 1 usuari positiu a la RD Assistida Cas Serres
- 3 usuaris positius a la RD Can Blai
Palma, 2 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera 27
061 3
GSAIB 6
SSCC 3
DESC 8
Situació RRHH a 14/08/2021
Professionals + Professionals Actius +
Total 86
Àrea de Salut de Mallorca
GAP Mallorca 13
Hospital Universitari Son Espases 23
Hospital Son Llàtzer 14
Hospital Manacor 6
Hospital d’Inca 7
Àrea de Salut de Menorca 3
Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera 17
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061 0
GSAIB 1
SSCC 1
DESC 1
Professionals en vigilància; Professionals Actius en
vigilància
Total 152
Àrea de Salut de Mallorca
GAP Mallorca 21
Hospital Universitari Son Espases 47
Hospital Son Llàtzer 25
Hospital Manacor 8
Hospital d’Inca 7
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Palma, 6 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 6582/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reducció en els ingressos quye suposarà la gratuïtat del
transport públic a Mallorca per als menors de setze anys
durant l'any 2021.
S’estima una reducció d’ingressos durant l’any 2021 de
48.936€ en els serveis de bus i de 107.915€ en els serveis de
tren.

Àrea de Salut de Menorca 6
Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera 23
061 0
GSAIB 4
SSCC 3
DESC 8
Situació RRHH a 06/09/2021
Professionals + Professionals Actius +
Total 42
Àrea de Salut de Mallorca
GAP Mallorca 5
Hospital Universitari Son Espases 13
Hospital Son Llàtzer 5
Hospital Manacor 2
Hospital d’Inca 5
Àrea de Salut de Menorca 2
Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera 10
061 0
GSAIB 0
SSCC 0
DESC 0
Professionals en vigilància; Professionals Actius en
vigilància
Total 80
Àrea de Salut de Mallorca
GAP Mallorca 8
Hospital Universitari Son Espases 31
Hospital Son Llàtzer 8
Hospital Manacor 2
Hospital d’Inca 5
Àrea de Salut de Menorca 2
Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera 16
061 0
GSAIB 1
SSCC 1
DESC 6

Palma, 15 de setembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 6583/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
previsió de la gratuïtat del transport públic a Mallorca per
als menors de setze anys en els PPGG per a 2021.
En principi aquesta reducció d’ingressos no estava prevista
en els pressuposts generals de la CAIB per al 2021. No obstant
això, atès el poc impacte que tendrà la reducció d’ingressos
sobre les partides previstes inicialment (48.936€ vs
26.716.507€ en el cas de la xarxa de busos interurbans i
107.915€ vs 7.500.000€ en el cas del servei ferroviari) i tenint
en compte les variacions que hi haurà tant en l’apartat
d’ingressos com de despeses per a l’any 2021 no es preveu que
calgui modificar les partides pressupostàries previstes per
absorbir la minva d’ingressos derivada de la implantació de la
gratuïtat en el transport públic interurbà de Mallorca.
Palma, 15 de setembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 6584/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
partida de la qual es treuran els diners necessaris per
compensar la reducció en els ingressos, durant el 2021, que
suposarà la implantació de la gratuïtat del transport públic
a Mallorca per als menors de setze anys anunciada el passat
20 de juliol.
Tant en el servei de bus com de tren no serà necessari treure
pressupost d’altra partida perquè serà suficient amb els diners
que tenim aprovats. Sense perjudici que calgui afrontar en
termes financers l’impacte de la minva d’ingressos provocada
per la crisi de la COVID sobretot en el primer semestre de
l’any 2021.
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Palma, 15 de setembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 6585/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
imports que es destinaran a restablir el desequilibri
econòmic que la gratuïtat del transport públic a Mallorca
per als menors de setze anys pot suposar als concessionaris.
Els imports a destinar als concessionaris coincidiran amb
els imports previstos de reducció d’ingressos que es produeixi
per la gratuïtat del transport públic per als menors de 12 a 16
anys, segons està previst en el nou contracte de serveis de
transport regular per carretera que es va iniciar el mes de gener
de 2021.
Palma, 15 de setembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 6586/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reducció en els ingressos que suposarà la gratuïtat del
transport públic a Mallorca per als menors de setze anys
durant l'any 2022.
S’estima una reducció d’ingressos per a l’any 2022 de
123.300€ en els serveis de bus i 258.126€ en el serveis de tren.
Palma, 15 de setembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AG)
A les Preguntes RGE núm. 6604 i 6605/21, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a règim sancionador de la CAIB per
afrontar els incompliments de disposicions dictades per
pal·liar els efectes de la COVID-19, sancions imposades.

procediment va ésser d’11.846,91€, que sumava un total de
298.063,71€.
A destacar que no s’ha demanat cap aplaçament de sanció
i que només 6 sancions havien demanat -i es va concedir- el
fraccionament del pagament. I s’havien finalitzat un total de 9
procediments per admissió de recurs o al·legacions.
Les sancions cobrades per tipus d’infracció foren 947 lleus
i 65 greus, i l’import de cada sanció varia en funció de l’alta,
però es pot desglossar segons el quadre següent:
Llei

Lleu

Greu

Total

12

12

1

2

Art. 4.c) Decret llei 11/2020

27

27

Art. 4.d) Decret llei 11/2020

4

4

Art. 4.g) Decret llei 11/2020

19

19

1

408

Art. 4.a) Decret llei 11/2020
Art. 4.b) Decret llei 11/2020

1

Art. 5.a) Decret llei 11/2020

407

Art. 5.b) Decret llei 11/2020

124

124

Art. 5.c) Decret llei 11/2020

17

17

Art. 5.d) Decret llei 11/2020

382

382

8

8

Art. 57.2.c) 1r llei 33/2011

Palma, 11 d’agost de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
AH)
A les Preguntes RGE núm. 6607 a 6610/21, del diputat
Vicent Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a sancions tramitades pel Govern de les Illes
Balears per expedients derivats de la celebració de festes
il·legals en habitatges turístics a Eivissa, Formentera,
Mallorca i Menorca.
Les sancions per incompliment de la normativa COVID
s’imposen a persones particulars o a establiments.

En data de 23 de juliol de 2021 hi havia un total de 30.732
expedients registrats, i s’havien imposat un total de 4.415
sancions.

Amb els dades operatives de què es disposa, resulta
impracticable la distinció de les sancions específiques que se
sol·licita.

El nombre total de procediments finalitzats amb la
imposició d’una sanció era de 1.599, dels quals 1.012 havien
estat cobrades per la CAIB. A més, hi havia 2.800 expedients
en tramitació, i 637 arxius a causa de no infracció, duplicats o
bé que no es pogueren iniciar per manca de dades personals en
la denúncia.

En qualsevol cas, la informació sobre denúncies registrades
per incompliment de normativa COVID a data de la resposta és
la següent:
• Formentera: 379 denúncies (21 a establiments i 358 a
particulars)
• Eivissa: 5.008 denúncies (329 a establiments i 4.679 a
particulars)
• Menorca: 3.187 denúncies (200 a establiments i 2.987
a particulars)
• Mallorca: 29.776 denúncies (1.744 a establiments i
28.032 a particulars)

L’import ingressat fins a la data sol·licitada en període
voluntari abans de finalitzar el procediment va ésser de
285.871,80€, i en període voluntari una vegada finalitzat el
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Palma, 31 d’agost de 2021
El consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 6638/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a formació d'educadors de temps
lliure a entitats juvenils en la prevenció i protecció dels
abusos a menors i adolescents en els pressuposts de la
CAIB.
S’ha treballat amb la taula pel lleure la proposta de
formació que s’executarà el quart trimestre de l’any 2021.
Actualment estam tramitant el contracte.
La formació anirà dirigida als monitors i monitores,
directors i directores de temps lliure de totes les illes. S’oferirà
formacions a totes les illes d’una durada de tres hores. El
contingut establert és: normativa, protocol, principals
indicadors i pautes generals d’actuació.
Palma, 6 de setembre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 6639/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a mediadors interculturals.
Al Servei de Salut la categoria de mediador intercultural no
existeix com a tal.
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Arran d’aquestes normes la consellera de Salut va
encarregar al Servei de Salut la contractació d’hotels a
cadascuna de les illes. A partir d’aquí, la direcció general de
Turisme va contactar amb les 3 federacions i associacions
hoteleres més representatives de les Illes Balears per la
possibilitat de disposar d’establiments per poder allotjar
persones que no requereixen hospitalització però que pateixen
Covid.
A partir de la petició es van rebre determinats oferiments,
que va ser valorats tècnica i assistencialment pels tècnics de
l’Ibsalut i es va decidir finalment per l’Hotel Sa Mirada.
L’hotel va ser contractat mitjançant tramitació
d’emergència. La durada inicial de la tramitació d’emergència
va ser del 10 de juliol al 31 d’octubre de 2020, a la resolució ja
es preveia la possibilitat de pròrroga.
Posteriorment es van signar les següents pròrrogues:
- De l’1 de novembre de 2020 a 31 de desembre de 2020.
- De l’1 de gener de 2021 a 31 de març de 2021.
- De l’1 d’abril de 2021 al 30 de juny de 2021.
- De l’1 de juliol de 2021 al 31 d’agost de 2021.
Del 10 de juliol al 31 d’agost de 2020, ens consten un total
de 58 persones allotjades.
Des del 23 de juliol de 2021 ens consten allotjades 122
persones.
Des del 10 de juliol de 2020 fins al 31 de maig de 2021 (11
mesos) el cost de l’hotel és de 483.007,10€ (IVA inclòs).
Des de juny de 2021 fins al 31 d’agost de 2021 (data de
finalització de l’última resolució aprovada) es pagaran 3
mensualitats de 45.100€, és a dir, 135.300€ en total, el cost dels
apartaments a 31 d’agost de 2021 serà de 618.307,10€.
S’han pagat les factures fins al maig.

Palma, 9 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 6651/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a complex d'apartaments Sa Mirada,
a la urbanització de l'Arenal d'En Castell (Menorca),
Hotel COVID a Menorca.
Des del 10 de juliol de 2020, s’utilitzen els apartaments Sa
Mirada, en la urbanització de l’Arenal d’en Castell (Menorca)
com a hotel Covid.
Cal recordar que el mes de juny de 2020 va finalitzar l’estat
d’alarma i arrel de la recomanació del Consell de la Unió
Europea 2020/134 NLE es van aixecar les restriccions al
desplaçament dins i fora de la Unió. També mitjançant el
Decret 5/2020, de 18 de juny de la presidenta de les Illes
Balears va declarar superada la fase 3 del Pla per a la transició
cap a una nova normalitat.

Les instal·lacions van ser avaluades per personal tècnic tant
assistencial com d’infraestructures i es va considerar el més
idoni dels oferts per a la seva utilització com Hotel Covid.
Palma, 1 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 6657/21, de la diputada Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a protecció dels
sistemes dunars de les platges de la nostra comunitat.
El Servei de Projectes d’Espais Naturals ha dut a terme les
següents actuacions:
A l’any 2018, es va fer l’aixecament topogràfic d’una
superfície de 4.000 m2 a la zona de regeneració dunar de la
platja de s’Amarador, en el Parc Natural de Mondragó, per un
import de 847€.
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S’està executant el projecte d’ITS 2017/070 de Recuperació
dels sistemes dunars en espais de rellevància ambiental de les
Illes Balears, amb un pressupost de 823.000€. L’àmbit
d’actuació d’aquest ITS és en el sistemes dunars dels següents
parcs naturals:
• Parc Natural d’Es Trenc-Salobrar de Campos,
ES0000037 (ZEC, ZEPA)
• Parc Natural de Mondragó (s’Amarador, ES0000145
(ZEC, ZEPA)
• Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, (Comú de
Muro) ES0000038 (ZEC, ZEPA)
• Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera,
ES0000084 (ZEC, ZEPA)
• Parc Natural de s’Albufera des Grau, ES0000234 (LIC,
ZEPA)
En el marc d’aquest ITS s’han adquirit pals de fusta i corda
per l’acordonament del sistema dunar de s’Hort des Metge en
el Parc Natural de Mondragó i el Parc Natural
maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos, per un import
total d’11.083,95€.
També l’any 2019 es va editar material divulgatiu per
difondre la importància dels sistemes dunars per un import de
4.034,14€.
L’any 2020 es va comprar una càmera de clima controlat
per germinació de plantes que s’utilitzaren per revegetació dels
sistemes dunars, per un import de 12.039,50€.
L’any 2021 s’està executant el contracte de senyalització
dels sistemes dunars lligats al projecte d’ITS per un import de
28.094€.
Actualment, s’està executant el contracte “Estudi dels
sistemes dunars en diferents espais de rellevància ambiental de
les Illes Balears”, per un import de 127.050€ en els següents
sistemes dunars:
Parc Natural d’Es Trenc-Salobrar de Campos:
- Sistema dunar de Ses Covetes a Sa Ràpita: 16 Ha
Parc Natural de S’Albufera de Mallorca:
- Es Comú de Muro: 60 Ha
Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera:
- Es Cavallet (Eivissa): 12,47 Ha
- Es Codolar (Eivissa): 6,28 Ha
- S’Alga (Illot d’Espalmador): 14,02 Ha
- Sa Torreta (Illot d’Espalmador): 3.46 Ha
Parc Natural de S’Albufera d'Es Grau:
- Platja d’Es Grau: 2,2 Ha
- Tamarells sud-nord: 3,6 Ha
- Arenal d’en Moro (Illa d’En Colom): 1,2 Ha
- Tamarells (Illa d’En Colom): 1,2 Ha
- Cala de Sa Torreta: 7,0 Ha
- Arenal de Morella Nou: 18,0 Ha
- Cala Presili: 5,1 Ha
- S’Escala: 0,3 Ha
- Arenal de Mongofre: 1,6 Ha
- Arenal de s’Enclusa: 2.2 Ha
Com a resultat d’aquest estudi dels sistemes dunars,
s’executaran els corresponents projectes de restauració.

La Conselleria de Medi Ambient i Territori, com a òrgan
competent en la gestió dels espais naturals ha dut a terme
diferents accions i projectes per a la protecció dels sistemes
platja-duna ubicats en l’àmbit d’aquests espais naturals:
Parc Natural de Mondragó
- Elaboració d’un projecte de recuperació del sistema
dunar de s’Amarador.
- Execució del projecte de recuperació del sistema dunar
de s’Amarador (acordonament i instal·lació de trampes.
- Seguiment periòdic de l’evolució de la recuperació
d’aquest sistema dunar.
- Manteniment anual del tancament amb pals i corda.
- Senyalització del projecte de recuperació i de les
prohibicions d’accés.
- Vigilància dels sistemes dunars per evitar el pas de gent
sobre les dunes.
- Plantacions i instal·lació d’una barrera per a prohibir
l’accés rodat a la platja de Ses Fonts de n’Alis.
Parc Natural de la península de Llevant
- Elaboració i execució d’un projecte de recuperació del
sistema dunar d’Aubarca.
- Vigilància.
- Senyalització.
Reserva natural de S’Albufereta
- Elaboració d’un projecte de recuperació del sistema
dunar de S’Albufereta.
- Execució del projecte de recuperació del sistema dunar
de S’Albufereta (acordonament i instal·lació de trampes).
- Manteniment anual del tancament amb pals i corda.
- Senyalització del projecte de recuperació i de les
prohibicions d’accés.
- Vigilància dels sistemes dunars per evitar el pas de gent
sobre les dunes.
- Senyalització i acordonament per a permetre la cria del
picaplatges.
Parc natural de S’Albufera de Mallorca
- Eliminar l’aparcament de vehicles sobre el sistema
dunar del Comú de Muro.
- Execució del projecte de tancament dels accessos.
- Enderrocament de l’edifici dels banys públics.
- Acordonament de la platja.
- Vigilància del sistema dunar del Comú de Muro.
- Senyalització.
Parc natural d’Es Trenc-Salobrar de Campos
- Execució d’un projecte de tancament del sistema dunar
de Sa Ràpita amb pals i corda.
- Encàrrec per a l’elaboració d’un projecte de recuperació
del sistema platja-duna d’Es Trenc.
- Tancament amb pals i corda de les zones abans
ocupades pels quiosquets, després del seu enderrocament.
- Instal·lació de trampes d’arena en les zones indicades en
el punt anterior.
- Trasllat d’antics munts de restes de posidònia ubicats
enmig de les dunes cap a la mar per facilitar la recuperació
de dunes que han desaparegut.
- Vigilància i informació contínua als visitants durant els
mesos d’estiu des de la declaració com a Parc Natural.
- Retirada de residus.
- Senyalització.
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Parc natural de S’Albufera des Grau
- Actuacions continuades de protecció del sistema
platja-duna d'Es Grau.
- Vigilància i informació als visitants.
- Senyalització.
- Retirada de residus.
Palma, 22 de setembre de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 6658/21, de la diputada Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a competències que
té la Conselleria de Medi Ambient sobre els sistemes dunars
de les platges de la nostra comunitat.
Les dunes, segons la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de
Costes, es consideren béns de domini públic marítim i terrestre
estatal.
En relació a les zones dunars que formen part dels espais
inclosos en la Xarxa Natura 2000 o que, estant fora d’aquests
espais protegits, poden afectar la integritat dels mateixos, la
Conselleria té competències sobre la protecció i conservació
dels tipus d’habitat naturals i dels hàbitats i les poblacions de
les espècies silvestres inclosos en la Directiva 92/43/CEE de
Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, així com en la
Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell de
30 de novembre de 2009 relativa a la conservació de les aus
silvestres.
D’altra banda, l’òrgan ambiental de la Conselleria, la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, estableix les
mesures preventives, protectores i correctores per tal d’evitar
el deteriorament, la contaminació i la fragmentació dels
hàbitats (entre ells els dunars) i les pertorbacions que afectin a
les espècies, fora de la Xarxa Natura 2000, dins dels
procediments prevists en la legislació d’avaluació ambiental
que pertoquin, d’acord amb el que estableix l’article 46.3 del
text consolidat de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del
patrimoni natural i de la biodiversitat.
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4. Preveure i promoure l’aplicació de mesures de conservació
i restauració dels recursos naturals i els components de la
biodiversitat i geodiversitat que siguin necessàries (a través
del PORN).
5. Establir un règim d’usos i aprofitaments dels béns i recursos
inclosos en l’àmbit de l’espai natural protegit de manera
que resulti compatible amb la conservació dels valors
naturals. Aquests usos i aprofitaments podran ser permesos,
autoritzables o prohibits.
Les competències que té la Conselleria de Medi Ambient i
Territori, com a gestor dels espais naturals protegits, es poden
exercir sobre qualsevol dels hàbitats, en aquest cas el sistema
platja-duna, i espècies inclosos dins l’àmbit dels espais naturals
protegits.
Palma, 22 de setembre de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 6659/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a Hotel Playa Azul, Hotel COVID-19
a Menorca.
La Direcció General de Turisme, com en l’ocasió anterior,
va contactar amb la Federació Hotelera de Menorca el mes de
juliol i va remetre a l’Ibsalut proposta de l’Hotel Playa Azul
per a la seva valoració.
Després de ser valorada la proposta tant per la Gerència de
Menorca com pels tècnics d’infraestructures es va posar en
marxa la tramitació d’emergència.
Des de l’Ibsalut només es van valorar les propostes ofertes
per la Direcció General de Turisme.
La data d’inici de posada en marxa de l’hotel va ser l’1
d’agost.
El Govern a través de la Direcció General de Turisme va
participar en l’elecció del segon hotel pont de Menorca.
Aquest hotel s’estableix com a 2n hotel Covid a Menorca.

La Conselleria de Medi Ambient i Territori, com a
organisme competent en la gestió dels espais naturals protegits
de les Illes Balears (Parc Nacional, Parcs, Reserves i
Monuments Naturals, Paratge Natural), que inclouen dins el seu
àmbit sistemes platja-duna, d’acord amb el que estableix la
normativa estatal i autonòmica de protecció d’espais naturals,
té les següents competències:
1. Limitar l’aprofitament dels recursos naturals, prohibint en
tot cas els incompatibles amb les finalitats que hagin
motivat la seva declaració.
2. Facilitar l’entrada de visitants amb les limitacions precises
per a garantir la seva protecció.
3. Identificar la capacitat i intensitat de l’ús del patrimoni
natural i la biodiversitat i geobiodiversitat i determinar les
alternatives de gestió i les limitacions que s’hagin d’establir
a la vista del seu estat de conservació (a través del PORN).

Palma, 24 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 6661/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a pla estratègic o pla integral de
joventut a les Illes Balears.
La proposta de Llei de joventut contempla l’elaboració d’un
pla estratègic. En el cas de la seva aprovació pel Parlament
Balear es desenvoluparà com estableix la llei.
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Palma, 7 de setembre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 6662/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a alberg juvenil La Victòria.
1. Des de la Conselleria no es va anunciar cap data efectiva
per iniciar les obres.
2. Fins al moment actual s’han realitzat tots els tràmits
administratius pertinents per a poder dur a terme les obres com
més aviat millor. Es va contractar un arquitecte per redactar els
plecs tècnics de la licitació de redacció del projecte bàsic i
d’execució, que posteriorment es va licitar juntament amb la
direcció i final d’obra i l’estudi de seguretat i salut. Quan es va
adjudicar aquest contracte, després d’una al·legació al
procediment de licitació que va retardar el procés, va començar
la redacció del projecte que ha acabat l’agost de 2021.
3. S’està en tràmits per treure a concurs públic la licitació de
l’execució del projecte de reforma. Això es durà a terme entre
el tercer i quart trimestre de 2021. Posteriorment, hi haurà
l’adjudicació d’obres, que es preveu que sigui dins el darrer
trimestre de 2021. Finalment, l’execució d’aquestes, que es
realitzaran durant els dotze mesos següents a l’adjudicació.
Palma, 6 de setembre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 6663/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a alberg juvenil La Victòria
temporada 2022.
L’alberg de la Victòria té prevista la seva obertura de cara
a la temporada 2023, ja que les obres de reforma s’haurien
d’iniciar entre el darrer trimestre de 2021 i el primer de 2021,
i tenen una previsió de durada de dotze mesos.
Palma, 6 de setembre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 6688/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a informació i sensibilització a la
població juvenil de les Illes Balears enfront de la necessitat
de complir les mesures de prevenció front a la COVID-19
davant l'elevat nombre de contagis d'aquest col·lectiu.
Des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports hi ha hagut
una política comunicativa constant dirigida cap a dos

col·lectius en concret: el primer, el col·lectiu de joves de les
Illes Balears, al qual s’ha intentat arribar mitjançant la difusió
(pels canals propis de la Conselleria d’Afers Socials, IBJOVE,
etc.) de tota la campanya informativa que centralitzava i dirigia
la Direcció General de Comunicació; i en segon lloc, cap al
col·lectiu d’educadors i educadores de lleure (monitors/es,
directors/es, etc.) així com professionals de les polítiques de
joventut (informadors/es, dinamitzadors/es de joventut, etc.) a
través de la Xarxa d’Informació Juvenil, correus electrònics, les
xarxes socials, etc.
Tota aquesta tasca comunicativa s’ha fet en coordinació
amb les responsables de joventut i lleure de cada consell
insular.
Palma, 15 d’octubre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AS)
A les Preguntes RGE núm. 6689 i 6690/21, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a reforç de personal sanitari en el
Servei de Salut de les Illes Balears enfront de la cinquena
onada de la COVID-19 (1 i 2).
En relació al nombre de professionals que s’han acollit al
pla establert i que s’estén fins al mes de setembre, a dia d’avui
s’han acollit 53 professionals. El nombre de professionals
necessaris per a la cobertura del període de vacances variarà en
funció de diversos factors: el nivell d’incidència de la nova
onada, la reorganització dels serveis, la necessitat d’atendre a
altres dispositius no sanitaris (residències), la suspensió o
modificació de l’activitat quirúrgica programada i finalment el
nivell de participació de la població en els macro dispositius de
vacunació. Per tant, la necessitat de professionals s’adequarà en
tot moment a les necessitats que sorgeixin en funció de l’avanç
d’aquesta cinquena ona.
El Servei de Salut durant els mesos de juliol i agost ha
formalitzat 812 contractes. La cobertura de l’activitat
extraordinària requerida per la 5ª ona, així l’activitat
extraordinària derivada per l’activitat de la vacunació, es
cobreix amb professionals a través de les noves contractacions
i mitjançant activitat extraordinària. En cap cas quedaran torns
sense cobrir, tenint en compte que a més de la contractació i de
l’ajornament de les vacances hi ha mesures organitzatives que
permeten atendre amb els recursos actuals les necessitats que
es produeixen.
Palma, 19 d’octubre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 6697/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
convocatòria d'ajudes per a nous emprenedors 2020 IDI.
L’activitat pel que fa a subvencions de l’IDI ha de ser
accessòria segons els seus Estatuts, per tant l’IDI no ha tret mai
convocatòries per a nous emprenedors. La competència de
subvencions per a nous emprenedors correspon a la Direcció
General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia
Social i Circular. L’IDI informa i forma a les persones
emprenedores en el procés per emprendre i com fer la
sol·licitud de les ajudes. Compta amb els recursos necessaris
per ajudar en el procés de creació d’empresa a través de la web
d’iempren. El seu personal tècnic s’implica en l’avaluació dels
expedients de les ajudes d’autoocupació, però sempre a petició
de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria
i Economia Social i Circular, organisme que compta amb les
competències per fer la convocatòria, com s’ha fet anualment
fins l’any 2019.
Palma, 10 de setembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 6698/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
convocatòria d'ajudes per a nous emprenedors 2021 IDI.
La data prevista de convocatòria de les ajudes
d’autoocupació pel 2021 la determina la Direcció General de
Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i
Circular. No depèn de l’IDI.
Palma, 10 de setembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AV)
A les Preguntes RGE núm. 6700 a 6705/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajuts directes provinents
de la línia de fons estatal dotada amb 855,7 milions d'euros
(1 a 6).
A dia d’avui s’han abonat 1.154 ajuts directes.
La quantitat d’ajuts directes que ha s’ha pagat a dia d’avui
és de 3.344.942,04€.
El calendari de pagament ha estat el següent:
Línia 1: BOIB de 24/07/21, BOIB de 31/07/21, BOIB de
07/08/21, BOIB de 21/08/21, BOIB de 2/09/21, BOIB de
04/09/21, BOIB de 25/09/21.
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Línia 2: BOIB de 9/09/21, BOIB de 14/09/21, BOIB de
23/09/21, BOIB de 25/09/21.
Just després de tenir coneixement de l’aprovació del
RD5/2021 al Congrés dels Diputats, els serveis del Govern van
realitzar un primer intent d’estimació del nombre de potencials
beneficiaris que podrien optar a l’ajut. Atenent que llavors la
norma legal del RD5/2021, abans de cap modificació i a falta
de concretar el conveni de col·laboració entre el GOIB i el
Ministeri d’Hisenda, només contemplava com a beneficiaris
aquelles empreses amb un CNAE de l’Annex 1, es va xifrar
aquest nombre màxim de beneficiaris (entre autònoms i
empreses) en 33.000 empreses, el que no volia dir que les
33.000 empreses que podrien haver sol·licitat l’ajut fossin
beneficiàries, ja que aleshores el GOIB no tenia les eines
necessàries per comprovar els altres requisits (com és el cas de
la baixada de facturació de la declaració d’IVA per sobre del
30%). Per aquest motiu es va donar una xifra màxima de
potencials beneficiaris, dels quals definitivament se’ls ha
concedit l’ajut a gairebé 11.000 beneficiaris.
Si la xifra definitiva de beneficiaris ho ha sigut major, és
degut, en part, a que no tantes empreses han sofert caigudes tan
significatives en la seva facturació, fet que no deixa de ser una
bona notícia.
El termini es va ampliar degut a que, ja amb la convocatòria
oberta, es va obrir la possibilitat d’incloure tots els CNAE a
l’annex 1, cosa que al principi estava limitat a canvis molt
concrets i que s’havien de justificar degudament amb certa
objectivitat. Davant aquesta complexitat, finalment el ministeri
va cedir a la petició de vàries comunitats autònomes d’incloure
tots els CNAE a l’annex 1, a excepció d’alguns sectors com el
financer. En tot cas, es valora positivament l’ampliació del
termini, ja que ha permès a molta més gent beneficiar-se
d’aquesta política. A més, cal recordar que moltes comunitats
autònomes que disposaven d’un volum relatiu de dotació
econòmica molt inferior en comparació al que representaven els
885 milions i que també han hagut d’ajornar molt (més d’una
vegada) el tancament del període de sol·licituds, com és el cas
de la Comunitat de Madrid o Castella i Lleó (que ha ampliat el
període de sol·licitud fins a 3 vegades), on encara ara no han
acabat d’executar els ajuts.
Els deutes contrets durant la pandèmia han sigut, des del
primer moment en què es va conèixer l’existència del RD-L
5/2021, el principal objecte de la convocatòria (satisfer els
deutes), en un principi no satisfets, contrets durant la
pandèmia). Ja abans de la modificació de la norma per part del
Ministeri d’Assumptes Econòmics, el GOIB es va anticipar per
tal d’ampliar els conceptes subvencionables i que es poguessin
incloure els deutes que sí s’havien satisfet (proveïdors, lloguers
o mà d’obra) durant la pandèmia per tal que no hi hagués
greuge comparatiu per aquelles empreses i autònoms que
haguessin avançat el seu patrimoni personal per tal de no
incórrer en impagaments. En aquest sentit, el Govern valora
molt positivament la seva planificació amb aquesta
convocatòria que el varen portar a realitzar aquests canvis, fruit
de les successives negociacions entre el Ministeri d’Assumptes
Econòmics i el d’Hisenda, que han possibilitat un millor
aprofitament d’aquests recursos al temps que no ha dificultat el
fet que Balears sigui la primera comunitat autònoma en
concedir els ajuts i esgotar els recursos, abans de comunitats
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com la de Madrid, Galícia o Andalusia, que encara estan
tramitant els ajuts.
Palma, 19 d’octubre de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AW)
A la Pregunta RGE núm. 6716/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre d'autoritzacions per a
grans superfícies comercials atorgades pel Govern de les
Illes Balears des de l'any 2015 fins ara.
Autoritzacions atorgades a partir de l’any 2018: són
autoritzacions autonòmiques úniques per la instal·lació o
ampliació de grans establiments comercials:
Núm. ordre d’entrada

1
2
3
4
5

Superfície total
(incloses ampliacions) en m2
1.638,91
1.904,13
1.305,00
2.311,25
1.740,33

Autoritzacions atorgades a partir de l’any 2017 (inclòs): són
autoritzacions autonòmiques úniques per la instal·lació o
ampliació de grans establiments comercials amb caràcter previ
al títol habilitant municipal:
Núm. ordre d’entrada

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Superfície total
(incloses ampliacions) en m2
1.700
1.346,25
1.300
1.268,30
2.501,30
1.799
1.698,06
1.366,70
920,55
1.204,90
2.230,08
555,31
566,42
2.307,48
1.111,99
1.025,90
1.025,90
1.973,26
1.219,01
1.007,12
14.502,68
1.746,07
816,07
982,92
1.588,79
1.200
1.365,09

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

1.052,19
1.386,30
1.809,88
1.883,44
1.297,00
1.895,67
1.200
5.421,12
1.230,56
1.230,56

Palma, 17 de setembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 6717/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a nombre d'expedients per a
autorització per a grans superfícies comercials que estan en
tramitació al Govern de les Illes Balears.
Les autoritzacions autonòmiques per la instal·lació o
ampliació de grans establiments comercials que estan
actualment en tramitació són:
Núm. ordre d’entrada

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Superfície total
(incloses ampliacions) en m2
1.200
1.237,75
1.148,41
1.348,87
1.468,12
1.394,52
943,08
1.237,76
1.000
1.233,24
686,86
1.278,88
1.734,22
1.495,27
1.565,10
1.194,36
1.979,37
1.850,23
1.456,19
1.953,61
2.164,73
692
1.209,30
1.046,21
626,63
1.000
620,33
1.522,27
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Palma, 17 de setembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 6733/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat pendent de fons d'assignar a projectes
d'inversió i actuacions corresponents a la Borsa
d'Allotjaments Turístics.
Ateses les característiques de la resta, queda dipositada
al registre General de l'Oficialia Major de la cambra.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 6734/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nova convocatòria per a projectes i actuacions
viables per ser finançats amb fons de la Borsa
d'Allotjaments Turístics.
La competència per treure noves convocatòries correspon
a la Junta Rectora del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics.
Una vegada s’hagi rebut l’autorització de la Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors corresponent a la incorporació
de romanents i s’hagi tramitat la generació de crèdit.
Palma, 15 de setembre de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 6735/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a grau d'execució dels projectes ja seleccionats per
ser finançats amb fons de la Borsa d'Allotjaments Turístics.
Es detallen a continuació els projectes finalitzats i els
pendents de finalització.
Projectes finalitzats:
- Esbucament de l’Hotel Rocamar i adequació
paisatgística (Sóller).
- Reforma dels banys de la platja de Santa Ponça
(Calvià).
- Reforma del Carrer Llampuga de Portocolom (Felanitx).
- Centre esportiu i de serveis de Cala Millor (Sant
Llorenç des Cardassar).
- Remodelació de l’Avinguda Magaluf (Calvià).
- Remodelació del Carrer Eucaliptus de Peguera (Calvià).
- Centre d’interpretació del Puig de Sa Morisca (Calvià).
- Reforma dels accessos i espais públics de Cala Major,
fase I (Palma).
- Reforma dels accessos i espais públics de Cala Major,
fase II (Palma).
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- Reforma de la Carretera Ma 2220, entre Llenaire i el
Carrer Joan XXIII (Pollença).
- Carril bici de Calonge al camp de futbol de Cala d’Or
(Santanyí).
- Instal·lacions poliesportives de Na Ramona (Ses
Salines).
- Reparació de la ruta cicloturística Santa
Eugènia-Pollença.
- Renovació del Carrer de s’Espalmador de Cala d’Or
(Santanyí).
- Reforma del Passeig Marítim de Cala Bona, fase I (Son
Servera).
- Manteniment del Passeig Marítim de Can Picafort
(Santa Margalida).
- Consolidació de forjats de Can Xoroi (Fornalutx).
- Empedrat de la Plaça de Dalt (Maria de la Salut).
- Bulevard de la Platja de Muro, fase B (Muro).
- Reforma del Carrer Vapor de Santueri (Felanitx).
- Soterrament de dotze bateries de contenidors de residus
sòlids urbans de la Platja de Palma i reforma d’un tram del
Carrer Bellamar de Can Pastilla (Palma): projecte en obres.
- Asfalt de vies cicloturístiques (Selva).
- Rehabilitació de Sa Farinera Fase II (Llubí).
- Pavimentació del Camí de Na Pontons (Campanet).
- Reforma dels carrers Castellet, Badaluc (Felanitx).
- Senyalització turística del municipi (Fornalutx).
- Avantprojecte de pavimentació dels carrers Plaça i
Convent (Campos).
- Projecte de soterrament de xarxes aèries de BT i
telecomunicacions (Escorca).
- Asfaltat de camins públics. Rutes interurbanes (Petra).
- Reforma de l’espai públic del Carrer Teodoro Canet
(Alcúdia).
- Condicionament del vial d’entrada a Selva (Selva).
- Instal·lacions de renovació de l’enllumenat públic
(Muro).
- Rutes hidràuliques del municipi de Porreres.
- Centre Cultual Costa Nord (Valldemossa).
- Projecte bàsic i d’execució de reforma i ampliació de
l’oficina d’informació turística de Cala Millor i construcció
de banys públics (Son Servera).
- Centre esportiu i de Serveis de Cala Millor, Fase II
Camp de Futbol 11 (Sant Llorenç des Cardassar).
- Millora urbana i semipeatonització del carrer Baladres
(Sant Llorenç des Cardassar).
- Projecte urbà d’embelliment del Passeig Colón i dotació
de mobiliari urbà i lluminàries a Can Picafort (Santa
Margalida).
- Reurbanització del Carrer Isaac Peral entre la carretera
de Santa Margalida i Son Bauló (Santa Margalida).
- Actuacions per a la millora de l’oferta turística del
municipi de Sencelles (Sencelles).
- Rehabilitació de la Creu de Terme i espai públic annex
(Sant Joan).
- Rutes cicloturístiques d’Ariany (Ariany).
- Nova senyalització direccional del casc urbà i llocs
d’interès (Inca).
- Reforma de la Plaça Mallorca (Inca).
- Senyalització de camins públics del terme (Mancor de
la Vall).
- Aparcament en superfície al Carrer Costa de s’Estació
(Bunyola).
- Equipament comunitari de Galilea (Puigpunyent).
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- Rehabilitació de l’edifici del Mercat Municipal d’Artà
(Artà).
- Vestuaris i bar cafeteria del poliesportiu Ses Ramones
(Ses Salines).
- Adquisició del local de la Plaça Major número 23 per a
l’habilitació com a Punt d’Informació Turística (Campanet).
- Adquisició de l’immoble del Cinema Recreatiu per
convertir-lo en seu d’activitats turístiques i culturals
(Llucmajor).
- Millora urbana i semipeatonalització del carrer de
Baladres en el seu tram final incloent el carrer de Golf de
Cala Nau (Sant Llorenç des Cardassar).
- Rutes cicloturístiques: camí d’En Blanc (talaiots, molí
d’En Blanc), camí de ses Lletreres, camí de Son Rossinyol
(pou públic de Son Rossinyol) (Llubí).
- Pla d’esponjament circulatori per al gaudi del centre
històric (Costitx).
Projectes pendents de finalitzar (pendents aprovació o en
obres):
- Drenatge de pluvials de l’Avinguda Primavera de la
Colònia de Sant Jordi (Ses Salines): projecte de supervisió
pendent d’autorització de Costes.
- Ruta cicloturística de la Badia d’Alcúdia (Alcúdia,
Santa Margalida i Muro): projecte d’Alcúdia i Santa
Margalida en obres, amb previsió d’acabament per a
desembre de 2021; projecte de Muro inicialment renunciat
per acord plenari.
- Rehabilitació de l’aljub per a sala d’exposicions i
oficina d’IT (Calvià): projecte en obres.
- Recinte firal i edifici multiusos (Marratxí): obres
suspeses i sol·licitud del contractista per a la rescissió del
contracte.
- Reforma del Passeig Marítim de Cala Rajada
(Capdepera): projecte aprovat pendent llicència d’obres de
l’ajuntament.
- Modernització de l’enllumenat públic de la Colònia de
Sant Jordi (Ses Salines): en obres durant més de dos anys
un projecte previst per a 50 dies, incompliments del
contractista.
- Reforma del Camí Blanc (Campanet): projecte aprovat
pendent de licitació.
- Projecte constructiu de reurbanització i millora del
Passeig Marítim de Cala Millor-Cala Bona entre els carrers
des Comellar Fondo i Mestral (Son Servera).
- Embelliment i reordenació dels carrers i zones verdes
del Carrer París i Carrer Germans Pinzón de Palmanova
(Calvià). Pròrroga.
- Remodelació de la Gran Via Puig des Teix (Calvià).
Pròrroga.
- Creació de dos trams de carril bici a Cala Ferrera
(Felanitx). En obres.
- Centre d’interpretació del vi, enoturisme i turisme
sostenible (Santa Maria del Camí). Aprovat pendent de
licitació.
- Creació d’itineraris turístics en el municipi de
Binissalem (Binissalem). Aprovat sol·liciten pròrroga.
- Senyalització per desenvolupar activitats turístiques i
esportives i millora de les rutes cicloturístiques
(Llucmajor). En obres.
- Rehabilitació de l’edifici Defensora Sollerense (Sóller).
Aprovat pendent de licitació.

- Projecte d’adequació i millora de l’accessibilitat de
l’Avinguda de l’Àguila de Cala Rajada (Capdepera).
Aprovat.
- Creació del centre de visitants (Lloret de Vistalegre).
Aprovat.
- Implantació d’unes piscines climatitzades amb els seus
vestuaris i espais annexos, Can Picafort (Santa Margalida).
Aprovat pendent modificat.
- Ampliació del Centre de Visitants de Lloret i segons
fase de rehabilitació del Convent de Nostra Senyora de
Loreto (Lloret de Vistalegre). Aprovat.
- Reforma i rehabilitació de l’edifici catalogat de la
posada de Son Llaüt per a la conversió en Centre
d’estratègia, investigació i innovació turística local per al
foment de la millora, diversificació i desestacionalització de
l’oferta i el producte turístic del terme municipal i el seu
entorn immediat (Santa Maria del Camí). En supervisió
tècnica.
- Implantació de rutes senderista i de bicicletes, nord i
sud, del municipi (Porreres). Aprovat.
- Adequació i millora de l’accessibilitat del carrer de
Nuredduna i accessos a la platja de Canyamel (Capdepera).
En supervisió tècnica.
- Adequació i millora de l’accessibilitat del carrer d’accés
a Font de Sa Cala (Capdepera). En supervisió tècnica.
- Son Fornés: centre de recerca i difusió del patrimoni
arqueològic (Montuïri). Aprovat pendent de licitació.
- Bulevar Platja de Muro – Fase A (del carrer de
Rodríguez de la Fuente al carrer de Romaní) (Muro). En
obres.
- Nou Parc Etnològic (Selva). En supervisió tècnica.
- Reforma del carrer de Formentor i la plaça de Miquel de
Capllonch, del Port de Pollença (Pollença). En obres.
- Accessos a la platja del Port d’Alcúdia (Alcúdia).
Aprovat modificat.
- Rehabilitació integral del viari públic del casc antic de
la Vila i zona del Mercat Municipal de Santa Maria del
Camí (fase II) (Santa Maria del Camí). En supervisió
tècnica.
- Esponjament del casc antic amb la demolició dels
edificis afectats per les obres de reforma i ampliació del
Teatre Principal (Inca). Aprovat pendent de licitació.
- Millora viària de la zona turística i comercial de
l’avinguda de les Palmeres de Sa Coma (Sant Llorenç des
Cardassar).
- Reurbanització i millora del Passeig Marítim de Cala
Millor-Cala Bona entre els carrers de Pula i des Comellar
Fondo (tram II) (Son Servera). Aprovat pendent de
licitació.
- Recuperació dunar, zones de descans i demolició i
instal·lació temporal de bar de platja i lavabos (Artà). En
supervisió tècnica.
- Coberta de la pista esportiva del poliesportiu municipal
(Puigpunyent). En supervisió tècnica. Aprovat pendent de
licitació.
- Reforma de la Casa des Poble i nou accés (Esporles).
Aprovat pendent de licitació.
- Millora d’infraestructures i embelliment del carrer de
Sant Antoni i la Plaça Nova (Son Servera). En obres.
- Adaptació de l’aplicació informàtica per possibilitar les
reserves i l’accés de turistes i visitants a les pistes
municipals de pàdel i tennis de Valldemossa, adaptant els
mecanismes d’accés (Valldemossa). En supervisió tècnica.
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- Tancament de protecció del Parc Natural de s’Albufera
a la travessia de la carretera Ma-12 (Muro). En supervisió
tècnica.
- Millora de l’accés a Can Picafort per a zona de Son
Bauló (Santa Margalida). En obres.
- Punts d’informació turística i regulació de l’aparcament
al municipi (Manacor). Aprovat.
- Renovació de paviment dels carrers de Boulevard i
Ariel, Cala d’Or (Santanyí). En obres.
- Pavimentació per a la millora de la qualitat d’espais
urbans a l’entorn patrimonial, cultural i turístic (Andratx).
En supervisió tècnica.
- Construcció d’un auditori i petit centre de convencions
(Puigpunyent). En supervisió tècnica.
- Posada en valor de l’oferta jurídica especialitzada de
Palma (Palma). En supervisió tècnica).
- Desenvolupament turístic de Sa Pobla per a l’incentiu
de la competitivitat i la desestacionalització turística en el
foment de la singularitat cultural del municipi. Execució
Fase 2 del projecte turístic: itineraris (Sa Pobla). En obres.
- Millora del patrimoni de Binissalem, ruta del pou poal
al Cementiri Vell (Binissalem). En supervisió tècnica.
- Carril bici des de la rotonda a Cala d’Or des de Calonge
fins a Cala Ferrera (Santanyí). Adjudicat.
- Rehabilitació de l’estany superior i elements annexes de
l’edifici Moneo de la Fundació Pilar i Joan Miró (Palma).
En obres.
- Nova pavimentació i senyalització de rutes
excursionistes i paisatgístiques d’Ariany. Aprovat.
- Actuacions per a la declaració de l’anomenada Illa de
Vianants, per a la protecció de la via pública i per a la
senyalització turística (Alcúdia). Informe tècnic favorable.
- Adequació i millora del Passeig Marítim del Port de
Sóller i instal·lacions annexes (Sóller). Aprovat.
- Reforma de la Plaça de Can Pere Ignasi (Campos). En
obres.
- Instal·lació d’enllumenat decoratiu a edificis
emblemàtics del centre històric, declarat Bé d’Interès
Cultural (Sineu). En supervisió tècnica.
- Desenvolupament turístic de Sa Pobla per a l’incentiu
de la competitivitat i la desestacionalització turística amb el
foment de la singularitat cultural del municipi. Execució
Fase 2 del projecte turístic: espai museístic (Sa Pobla).
Aprovat.
- Reconversió del carrer del Gran i General Consell en
eix cívic Fase 1, de s’Arenal de Llucmajor. Ajornat.
- Pavimentació i conservació amb asfalt S-12 de rutes
cicloturístiques del municipi (Felanitx). Adjudicat.
- Rehabilitació i supressió de barreres arquitectòniques
del Museu de Ciències (Sóller). Aprovat.
- Inversions i actuacions per a la millora de l’oferta
turística (Maria de la Salut). En obres.
- Millora de la Plaça de l’Ajuntament i la Plaça d’Alt amb
instal·lació de punts d’informació turística, i
condicionament de sala per a Oficina d’Informació
Turística (Mancor de la Vall). Ajornat.
- Substitució de gespa artificial a cinc camps de futbol del
municipi (Marratxí). En obres.
- Aparcament accessible a Sant Elm (Andratx). En
supervisió tècnica.
- Embelliment dels voltants de la plaça del Carme de
Portocristo, carrer de Cristòfol Colom i carrer de Bordils
(Manacor). Ajornat.
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- Adequació i senyalització del Camí Vell d’Inca a Sa
Pobla, en el tram del terme municipal de Búger. Aprovat.
- Millores a diversos carrers de Torrenova (Calvià).
Pendent de resolució.
- Recuperació, restauració i millora del carrer d’Orient i
carreró de la Comuna (Bunyola). Aprovat.
- Consolidació de murs al carrer de Costa de Sa Caleta,
Portals Nous (Calvià). En supervisió tècnica.
- Reforma del carrer de Rodrigo de Triana, Portocolom
(Felanitx). Adjudicat.
- Reforma de la plaça de l’Església de la Colònia de Sant
Pere (Artà). En supervisió tècnica.
- Construcció d’un passeig peatonal a la vora de La
Salinera de la Colònia de Sant Jordi. Fase 1. Avinguda
Primavera fins la rotonda del camí de la Síquia (Ses
Salines). En supervisió tècnica.
- Reforma a la plaça del mercat cobert, integració i
embelliment del casc antic (Inca). En obres.
- Pavimentació del carrer de sa Rectoria i del carrer des
Sol (Petra). Aprovat.
- Pavimentació del carrer de Guillem Santandreu
(Lloseta). Adjudicat.
- Millora i condicionament de diversos carrers del centre
(Algaida). Aprovat.
- Millora de l’asfalt de diferents camins rurals del
municipi (Petra). Aprovat.
- Millora de la pavimentació i arbrat del polígon de
Consell. Aprovat.
- Adequació, conservació i millora de l’avinguda de
l’Arxiduc Lluís Salvador (Valldemossa). En supervisió
tècnica.
Palma, 19 d’octubre de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 6737/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a canvi de la font de finançament d'alguns
projectes i actuacions viables que havien de ser finançats
amb fons de la Borsa d'Allotjaments Turístics.
No s’ha canviat de font de finançament de cap projecte
seleccionat i aprovat a les convocatòries passant a ser finançats
inicialment per fons de la Borsa d’Allotjaments Turístics a ser
finançats per una altra línia (fons propis, fons europeus, fons de
l’Estat, fons de l’impost d’estàncies turístiques, etc...).
Palma, 15 de setembre de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez
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Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 6738/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a import del conveni de col·laboració entre el
Consorci de Borsa d'Allotjaments Turístics i l'Agència
d'Estratègia Turística de les Illes Balears en relació amb el
desenvolupament i l'execució de projectes.
L’import del conveni entre el Consorci de Borsa
d’Allotjaments Turístics i l’Agència d’Estratègia Turística de
les Illes Balears és de 687.502,37€, distribuït, com pot veure al
conveni, entre els anys 2019, 2020, 2021 i 2022.
Les condicions de col·laboració entre ambdós organismes
poden ser consultades al mateix conveni.
Palma, 22 de setembre de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
BD)
A les Preguntes RGE núm. 6740 a 6743/21, de la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a renúncies presentada per
l'0entitat Abaqua al projecte pluriennal corresponent al pla
anual 2017, ITS 206-017, remodelació i millora EDAR
Camp de Mar; per l'Ajuntament de Calvià al projecte
corresponent al pla anual 2018: ITS 2018-36-Camí del Sud
de Mallorca-Tram El Toro Santa Ponça i modificació del
Projecte ITS 2019-024; per l’entitat ABAQUA al projecte
corresponent al pla anual 2019: ITS 2019-145-By Pass
d’entrada ETAP de Sóller; i per l’entitat IBISEC del
projecte I5S 2019-134-ampliació de l’IES Isidor Macabich.
El projecte ITS2016-017 serà finançat per fons FEDER, raó
per la qual ABAQUA ha presentat la renúncia al projecte ITS.
El projecte ITS2019-024 no ha patit cap canvi; l’import
inicial de 200.000€ era per començar el projecte i finançar-ne
una part. La quantitat conjunta actual, de 1.700.000€ va
destinada en exclusiva a cobrir el cost de dues actuacions
concretes del total del projecte, que abraçarà en conjunt la
remodelació de més de 2.400 metres quadrats del passeig
marítim. En haver presentat la renúncia, queda a expenses de
l’Ajuntament de Calvià decidir si el projecte ITS2018-036 es
finançarà amb uns altres fons o si romandrà fora finançament
a l’espera d’un nou pla anual ITS.
Pel que fa al projecte 145 d’ITS2019, depèn d’ABAQUA,
titular del projecte, decidir si vol aconseguir finançament
mitjançant un altre fons o deixar-lo sense executar pendent d’un
nou pla anual d’ITS.
Els fons no executats dels projectes renunciats tornaran al
Fons ITS, a l’espera de l’elaboració d’un nou Pla Anual, que ha
de ser aprovat per la Comissió d’ITS i ratificat per consell de
govern. Cal recordar que degut a la pandèmia i a la paràlisi de
la mobilitat internacional (fet que ha limitat extremadament els
ingressos d’aquesta taxa), no s’ha convocat en la darrera ocasió
a la Comissió d’ITS a l’espera d’acumular un any més fons per

tal de tenir un mínim volum per repartir de cara al proper Pla
Anual.
Per últim, respecte al projecte ITS2019-134, el projecte
s’executarà gràcies als fons europeus REACT-EU.
Palma, 19 d’octubre de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 6763/21, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a compliment dels consells insulars i
els ajuntaments de Palma de les potestats que poden exercis
fins al 31 de desembre de 2021, segons el Decret llei 9/2020,
de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori
de les Illes Balears.
S’han mantingut diverses reunions amb els Consells
Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa, així com amb
l’Ajuntament de Palma, en les quals s’ha instat a què es facin
les tasques a què es refereix l’apartat 1 de l’article 2 del DL
9/2020, tot recordant que, si no es fa dins el termini, el Govern
s’haurà de subrogar.
Palma, 9 de setembre de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
BF)
A les Preguntes RGE núm. 6767 i 6768/21, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a pla d’actuació del Servei de Salut
i Conselleria de Salut i Consum, per abordar la situació
denunciada pels professionals sanitaris (tècnics de cures
d’infermeria, infermers i infermeres) durant la cinquena
onada de la COVID-19 (1 i 2).
Les mesures adoptades per la direcció del Servei de Salut
i la Conselleria de Salut i Consum han estat concedir vacances
a tots els que les han sol·licitat i contractar personal de reforç.
El Servei de Salut analitza permanentment les necessitats
assistencials i en funció d’aquestes decideix. La coincidència
del període estival al costat de la necessitat de concedir
vacances a un personal molt tensionat ha provocat la necessitat
de contractar personal de reforç.
Personal temporal eventual en juny són 3886, juliol: 4.249.
Personal temporal en substitució en juny 1242, juliol: 1.416.
Palma, 1 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 6769/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vacunació enfront de la COVID-19
dels professionals sanitaris del Servei de Salut de les Illes
Balears.
El nombre de professionals de primera línia que no ha estat
vacunat amb la pauta completa és del 2,25%, dels professionals
sanitaris són el 2,09%, 1,92% són d’altres professionals
sanitaris i el 2,03% de la rest de professionals sanitaris.
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ambdós del Grup Parlamentari Ciudadanos, i Juan Manuel
Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular i per la diputada
Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatives a valoració de les necessitats de la Cambra
de Comerç de Menorca, a noves propostes del Govern per a la
propera temporada turística 2022, a saturació al Servei
d'Urgències de l'hospital de referència de Menorca durant
l'estiu i a creuers i el seu paper en el model turístic de Palma,
per les preguntes RGE núm. 11940, 11947, 11941 i 11942/21,
relatives a reestructuració del sector fruits secs, a impost de
plusvàlua municipal, a confirmació per part del Tribunal
Suprem de l'anul·lació del Decret sobre el coneixement del
català i a agressió a la directora d'un col·legi, respectivament.

La campanya de vacunació encara està en marxa i confiem
assolir una cobertura total.

Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 6788/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a alberg juvenil de La Victòria
d'Alcúdia.
S’està en tràmits per treure a concurs públic la licitació de
l’execució del projecte de reforma. Això es durà a terme entre
el tercer i quart trimestre de 2021, quan s’hagi rebut la
validació del projecte de reforma que es va entregar en termini
el juny de 2021. Posteriorment, hi haurà l’adjudicació d’obres,
que es preveu que sigui dins el darrer trimestre de 2021.
Finalment, l’execució d’aquestes, que es realitzaran en els
dotze mesos següents a l’adjudicació.
Això no representa cap demora en els terminis d’execució
d’actuacions previstes en els expedients administratius.

B)
Admissió a tràmit dels escrits RGE núm. 11820 i
11965/21, presentats per Margalida Maria Ramis Sastre, en
nom i representació de la Comissió Promotora de la
Iniciativa Legislativa Popular, de Proposició de llei de
benestar per a les generacions presents i futures de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2021, conformement amb l'establert a
l'article 6 de la Llei 4/1991, reguladora de la iniciativa
legislativa popular a les Illes Balears, modificada per la Llei
4/2018, de 12 de juny, admet a tràmit la iniciativa esmentada,
un cop comprovat el compliment per part dels presentants dels
requisits fixats a l'article 4 de la llei esmentada i que el
contingut de la iniciativa que es proposa no incorre en cap de
les causes d'inadmissió establertes als articles 2 i 5 d'aquesta
llei.

La reobertura de l’alberg juvenil de la Victòria es farà quan
les obres finalitzin i es confirmi per part dels tècnics
corresponents que compleix amb les mesures de seguretat i
accessibilitat.
Palma, 6 de setembre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 10771/19.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 11887, 11888, 11896 i 11891.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2021, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pels
diputats Jesús Méndez i Baiges, Marc Pérez-Ribas i Guerrero,

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia3 de novembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11861/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, i accepta la retirada de la proposició no de llei
esmentada, relativa a derogació de la normativa que impedeix
els ajuntaments invertir el superàvit i la compensació de l'Estat
pels costs generats.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

retirada de la pregunta esmentada, relativa a pla d'extracció
d'arena a la costa de Banyalbufar.

D)
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4917/21.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11862/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, i accepta la retirada de la proposició no de llei
esmentada, relativa a relaxació de les restriccions al sector del
càtering i la seva equiparació amb les establertes per a la
restauració.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
E)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5831/20.

Ordre de Publicació
H)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la
Proposició no de llei RGE núm. 9511/21.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
12028/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i acorda,
conformement amb els articles 106 i 107 del Reglament de la
cambra i la Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació
del procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, que
la proposició no de llei esmentada, relativa a regulació de la
ruta marítima entre Ciutadella i Alcúdia, passi a tramitar-se per
aquest procediment.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia3 de novembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11874/21, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, i accepta la retirada de la proposició no de llei
esmentada, relativa a mesures econòmiques davant la crisi del
coronavirus.

Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
F)
Tramitació davant el Ple de la cambra per a la
Proposició no de llei RGE núm. 7581/21.

I)
Tramitació pel procediment ordinari per a la Proposició
no de llei RGE núm. 5130/19.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
12041/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i acorda que
la proposició no de llei esmentada, relativa a promoció del
producte autòcton de les Illes Balears, passi a tramitar-se pel
procediment ordinari.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11875/21, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, i acorda que la proposició no de llei esmentada,
relativa a impost autonòmic de la llum, passi a tramitar-se
davant el Ple de la cambra.

Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
G)
Retirada de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 11881/21.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11923/21, presentat pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, i accepta la

Declaracions de béns patrimonials i d'activitats que
proporcionin o puguin proporcionar als diputats i a les
diputades ingressos econòmics de la Sra. Maria Antònia
García i Sastre.
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
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diputats i les diputades, un cop rebuda la conformitat de la
Mesa de la cambra, en sessió de dia 3 de novembre 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 Sra. Maria
Antònia García i Sastre.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Vuitena pròrroga de la Declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del
Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen
l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears i la Junta de
Portaveus, en sessió de dia 3 de novembre de 2021 (en la qual
es trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:
Vuitena pròrroga de la Declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis
del Reglament del Parlament de les Illes Balears
que suposen l’aplicació de les mesures previstes
en el títol V bis
Ateses les circumstàncies actuals de crisi sanitària
provocada per la COVID-19, la finalització de l’estat d’alarma
i l’aprovació de la Reforma del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a
proposta del president, declara, per unanimitat dels membres
presents, que es continuen produint circumstàncies d’àmbit
general de caràcter greu i extraordinari que podien impedir la
participació presencial dels diputats i les diputades que integren
els òrgans del Parlament com la restricció de la mobilitat
causada per l’aïllament personal i la quarantena a causa de la
COVID-19, i, en conseqüència, que en són d’aplicació les
mesures excepcionals contingudes al Títol V bis del Reglament
del Parlament de les Illes Balears.
D’acord amb l’article 122 septies.1, les mesures tenen una
durada màxima de quinze dies naturals.
En conseqüència, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears acorden la declaració de
l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a
l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes
Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el
Títol V bis.
Aquest acord, que constitueix la vuitena pròrroga, produeix
efectes immediats i les mesures que s’hi contenen es
prorroguen fins al proper dia 18 de novembre de 2021.
Palma, a 3 de novembre de 2021
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 124, de 22
d'octubre de 2021.
- Pàg. 7189. Informacions, apartat A)
On diu:
...l’acord següent:
Sisena pròrroga de la Declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del
Reglament del Parlament de les Illes Balears
que suposen l’aplicació de les mesures previstes
en el títol V bis
Hi ha de dir:
... l’acord següent:
Setena pròrroga de la Declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del
Reglament del Parlament de les Illes Balears
que suposen l’aplicació de les mesures previstes
en el títol V bis
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