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B) RGE núm. 12767/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a previsions
d'audiència de l'EPRTVIB per a l'any 2022, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

7517

C) RGE núm. 12769/21, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a continguts i singularitats en
la producció per a Nadal, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 7517

D) RGE núm. 12770/21, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració global de
la feina del darrer any, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 7517

E) RGE núm. 12771/21, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies programàtiques, principis
i criteris del cicle musical "Els Principals d'IB3", davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

7518

F) RGE núm. 12772/21, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a directrius estratègiques
2021-2025, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 7518

G) RGE núm. 12773/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del
sector audiovisual, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 7518

H) RGE núm. 12774/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés de
renovació de l'actual directiva d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
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I) RGE núm. 12775/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de
les audiències per a l'any 2022, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 7518

J) RGE núm. 12776/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a pressupost destinat a la producció pròpia d'IB3 Televisió per a l'any que ve, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. 7518

K) RGE núm. 12777/21, de la diputada Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a criteris
per enviar equips fora de les Illes Balears, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

7519

L) RGE núm. 12779/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a previsió d'ingressos
per publicitat, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 7519

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 12340/21 (rectificat amb l'escrit RGE núm. 12869/21), dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos,
Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a Dia Mundial contra el càncer de pulmó.

7519

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 12352/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convent de Sant Diego d'Alaior, davant la Comissió de Turisme
i Treball. 7520

B) RGE núm. 12760/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a contaminació
acústica, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 7521

C) RGE núm. 12778/21, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a reducció de la contaminació acústica al corredor
migratori de cetacis del Mediterrani, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 7521

D) RGE núm. 12816/21, dels Grups Parlamentaris Mixt, Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a programa Life
de la Unió Europea, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 7523

E) RGE núm. 12817/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a iniciatives de
digitalització a l'àmbit esportiu i l'activitat física, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 7524

F) RGE núm. 12819/21, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a ampliació del port de Ciutadella, davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 7525
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 7021/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
condicions de feina de les cambreres de pis. 7526

B) A la Pregunta RGE núm. 7162/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ofertes de lloguer
social que s'han de formular per part de grans tenidors a l'empara del que preveu l'article 26 bis de la llei. 7526

C) A la Pregunta RGE núm. 7163/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ofertes de lloguer
social que s'han formulat a Menorca per part de grans tenidors a l'empara del que preveu l'article 26 bis de la llei. 7526

D) A la Pregunta RGE núm. 7164/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adquisició
d'immobles mitjançant el dret de tanteig i retracte en els termes prevists a l'article 26 ter de la Llei d'habitatge. 7526

E) A la Pregunta RGE núm. 7165/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adquisició
d'immobles a Menorca mitjançant el dret de tanteig i retracte en els termes prevists a l'article 26 ter de la Llei d'habitatge. 7526

F) A les Preguntes RGE núm. 7166 i 7167/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
habitatges i terrenys en sòls classificats com a urbans o urbanitzables adquirits mitjançant el dret de tanteig i retracte en els termes
prevists a l'article 26 quater de la Llei d'habitatge i a habitatges i terrenys en sòls classificats com a urbans o urbanitzables ubicats a
Menorca adquirits mitjançant el dret de tanteig i retracte en els termes prevists a l'article 26 quater de la Llei d'habitatge. 7527

G) A la Pregunta RGE núm. 7168/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ofertes
econòmiques de promocions privades d'habitatges protegits rebudes d'acord amb el que preveu l'article 74 de la Llei d'habitatge.       

7527

H) A la Pregunta RGE núm. 7169/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ofertes
econòmiques de promocions privades d'habitatges protegits ubicades a Menorca rebudes d'acord amb el que preveu l'article 74 de la
Llei d'habitatge. 7527

I) A la Pregunta RGE núm. 7170/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ofertes
econòmiques de promocions privades d'habitatges protegits sobre les quals s'ha exercit el dret d'adquisició preferent d'acord amb el que
preveu l'article 74 de la Llei d'habitatge. 7527

J) A la Pregunta RGE núm. 7171/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ofertes
econòmiques de promocions privades d'habitatges protegits ubicades a Menorca sobre les quals s'ha exercit el dret d'adquisició preferent
d'acord amb el que preveu l'article 74 de la Llei d'habitatge. 7527

K) A les Preguntes RGE núm. 7172 i 71731/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
transmissions d'habitatges protegits ubicades a Menorca sobre les quals s'ha exercit el dret de tanteig i retracte previst a l'article 75 de
la Llei d'habitatge. 7527

L) A la Pregunta RGE núm. 7176/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a convenis de
col·laboració amb grans tenidors subscrits d'acord amb el que preveu l'article 30 de la Llei d'habitatge. 7528

M) A les Preguntes RGE núm. 7177 a 7179/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
actuacions inspectores durant els anys 2019, 2020 i primer semestre de 2021 en compliment de l'article 40 de la Llei d'habitatge.      

7528

N) A les Preguntes RGE núm. 7180 a 7182/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
actuacions inspectores durant els anys 2019, 2020 i primer semestre de 2021 a Menorca en compliment de l'article 40 de la Llei
d'habitatge. 7528

O) A les Preguntes RGE núm. 7183, 7185 i 7187/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives
a requeriment de col·laboració a companyies subministradores i entitats gestores durant els anys 2019, 2020 i primer semestre de 2021.

7528

P) A la Pregunta RGE núm. 7189/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cessió
d'habitatges desocupats de grans tenidors. 7528

Q) A la Pregunta RGE núm. 7190/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cessió
d'habitatges desocupats de grans tenidors a Menorca. 7528
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R) A les Preguntes RGE núm. 7191 a 7193/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
aprovació del reglament que estableix les situacions de manteniment dels subministraments bàsics prevists a l'article 43, apartat 2, de
la Llei d'habitatges, a import del Fons d'atenció solidària de subministraments bàsics i a acords o convenis de col·laboració amb
companyies subministradores d'aigua, electricitat i gas per dotar el Fons d'atenció solidària de subministraments bàsics. 7529

S) A la Pregunta RGE núm. 7194/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
reunions celebrades per la Mesa Autonòmica de l'Habitatge. 7529

T) A la Pregunta RGE núm. 7195/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
reunions celebrades per la Mesa per a la garantia del manteniment dels subministraments bàsics. 7529

U) A la Pregunta RGE núm. 7196/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions dutes
a terme amb l'import de les fiances dipositades. 7530

V) A les Preguntes RGE núm. 7197 a 7202/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
demandants inscrits al registre públic de demandants d'habitatge protegit a data de 19 de juny de 2019, 2020 i 2021 i a demandants
inscrits al registre públic de demandants d'habitatge protegit a data de 19 de juny de 2019, 2020 i 2021 a Menorca. 7530

W) A les Preguntes RGE núm. 7203 a 7205/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
habitatges inscrits al Registre d'habitatges protegits a data de 19 de juny de 2019, 2020 i 2021. 7530

X) A les Preguntes RGE núm. 7206 a 7208/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
habitatges inscrits al Registre d'habitatges protegits a data de 19 de juny de 2019, 2020 i 2021 a Menorca. 7531

Y) A la Pregunta RGE núm. 7209/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a no-formalització
en escriptura pública d'adquisició d'algun habitatge de protecció pública. 7531

Z) A la Pregunta RGE núm. 7210/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a no-formalització
en escriptura pública d'adquisició d'algun habitatge de protecció pública a Menorca. 7531

AA) A la Pregunta RGE núm. 7211/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a denegacions
d'inscripció de títols d'adquisició d'habitatges de protecció pública per no haver-ho comunicat a l'administració competent en habitatge.

7531

AB) A la Pregunta RGE núm. 7212/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a denegacions
d'inscripció de títols d'adquisició d'habitatges de protecció pública a Menorca. 7531

AC) A la Pregunta RGE núm. 7213/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a quantitat
ingressada com a conseqüència de les multes imposades amb caràcter sancionador derivades de l'aplicació de la Llei d'habitatge.      

7531

AD) A la Pregunta RGE núm. 7214/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a polítiques
públiques destinades a garantir el dret a l'habitatge finançades amb l'import ingressat com a conseqüència de les multes imposades amb
caràcter sancionador derivades de l'aplicació de la Llei d'habitatge. 7532

AE) A la Pregunta RGE núm. 7215/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a efectius del
cos d'inspectors adscrits a la conselleria competent en matèria d'habitatge que vetlen per l'aplicació de la Llei d'habitatge. 7532

AF) A la Pregunta RGE núm. 7216/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a efectius del
cos d'inspectors adscrits a la conselleria competent en matèria d'habitatge que vetlen per l'aplicació de la Llei d'habitatge a Menorca.

7532

AG) A la Pregunta RGE núm. 7217/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aprovació del
Pla director sectorial d'habitatge de les Illes Balears. 7532

AH) A les Preguntes RGE núm. 7220 a 7224/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a discriminació lingüística (I a V). 7532

AI) A la Pregunta RGE núm. 7230/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica (1). 7533

AJ) A la Pregunta RGE núm. 7231/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica (2). 7533
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AK) A les Preguntes RGE núm. 7232 a 7234/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica (3 a 5). 7533

AL) A les Preguntes RGE núm. 7235 a 7237/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica (6 a 8). 7533

AM) A les Preguntes RGE núm. 7238 a 7239/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica (9 i 10). 7534

AN) A la Pregunta RGE núm. 7240/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica (11). 7534

AO) A les Preguntes RGE núm. 7244 i 7245/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a temporada turística fins a Nadal i a pla de contingència en cas que no s'allargui la temporada turística. 7534

AP) A les Preguntes RGE núm. 7266 i 7293/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a barracons (aules modulars) als centres educatius d’Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca a 15 de setembre de 2015 a 2021.

7534

AQ) A la Pregunta RGE núm. 7310/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues
produïdes l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Pinaret fins a dia 7 de setembre de 2021. 7535

AR) A la Pregunta RGE núm. 7311/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues
produïdes l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Mussol fins a dia 7 de setembre de 2021. 7535

AS) A la Pregunta RGE núm. 7312/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues
produïdes l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Fusteret fins a dia 7 de setembre de 2021. 7535

AT) A la Pregunta RGE núm. 7313/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-
retorns l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Pinaret fins a dia 7 de setembre de 2021. 7535

AU) A la Pregunta RGE núm. 7314/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-
retorns l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Mussol fins a dia 7 de setembre de 2021. 7535

AV) A la Pregunta RGE núm. 7315/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-
retorns l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Fusteret fins a dia 7 de setembre de 2021. 7535

AW) A la Pregunta RGE núm. 7316/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autolesions l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Pinaret fins a dia 7 de setembre de 2021. 7535

AX) A la Pregunta RGE núm. 7317/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autolesions l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Mussol fins a dia 7 de setembre de 2021. 7535

AY) A la Pregunta RGE núm. 7318/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autolesions l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Fusteret fins a dia 7 de setembre de 2021. 7536

AZ) A la Pregunta RGE núm. 7319/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a treballadors l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Pinaret fins a dia 7 de setembre de 2021. 7536

BA) A la Pregunta RGE núm. 7320/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a treballadors l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Mussol fins a dia 7 de setembre de 2021. 7536

BB) A la Pregunta RGE núm. 7321/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a treballadors l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Fusteret fins a dia 7 de setembre de 2021. 7536

BC) A la Pregunta RGE núm. 7322/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
de les obres, a setembre de 2021, de l'edifici administratiu d'Es Pinaret. 7536

BD) A la Pregunta RGE núm. 7323/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
de les obres, a setembre de 2021, de l'edifici Es Pinaret II o Es Quatre Pins. 7536

BE) A la Pregunta RGE núm. 7324/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
residents-interns al centre d'Es Pinaret a setembre de 2021. 7536
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BF) A la Pregunta RGE núm. 7325/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
residents-interns al centre d'Es Mussol a setembre de 2021. 7536

BG) A la Pregunta RGE núm. 7326/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
residents-interns al centre d'Es Fusteret a setembre de 2021. 7537

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 12815/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent
del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, sobre l'ús de fons provinents de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) per ajudar
a finançar el concert organitzat pels 40 Principals a Palma. 7537

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 12206 i 12396/21. 7537

B) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 9509/21, de consells insulars. 7537

C) Retirada de la Interpel·lació RGE núm. 12166/21. 7537

D) Correcció d’errades de la Llei 3/2021, de 10 de novembre, per impulsar i agilitzar la tramitació d’ajudes i altres actuacions en
matèria d’habitatge. 7537

4. INFORMACIONS

A) Canvis a les comissions de Peticions i de Reglament per part del Grup Parlamentari Popular. 7538

B) Canvis a la Comissió de Peticions per part del Grup Parlamentari Socialista. 7538
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de
novembre de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 4724/21, relativa a les violències sexuals,
amb les esmenes RGE núm. 12181, 12182 i 12183/21, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer una campanya adreçada a difondre els
recursos d'atenció a víctimes de violències sexuals,
segmentant el missatge per a la població jove aprofitant les
xarxes socials en coordinació amb els consells insulars
competents en igualtat i violències masclistes. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, de la mà del Govern d'Espanya, el
centre de crisis 24 hores en coordinació amb els consells
insulars competents en igualtat i violències masclistes. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar i dotar adequadament, tant de
recursos econòmics com humans, de la mà del Govern
d’Espanya, el centre de crisis 24 hores en coordinació amb
els consells insulars competents en igualtat i violències
masclistes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar perquè totes les parades
d'autobusos, metro i tren, estiguin suficientment
il·luminades i disposin d'un timbre d'alarma, visible i
senyalitzat, que connecti amb els serveis de seguretat,
sempre i quan sigui tecnològicament viable. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar fórmules, en col·laboració amb els
ajuntaments i els consells insulars per millorar la seguretat
de les dones en les zones d'oci nocturn. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant els programes de
coeducació i tallers d'educació afectiva i sexual des de la
perspectiva de gènere a tots els nivells educatius,
incorporant l'alumnat, el professorat i les famílies en
coordinació amb els consells insulars competents en igualtat
i violències masclistes. 

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a oferir formació en perspectiva de gènere i
violències sexuals a tots els agents implicats: judicatura,

policia, personal sanitari, personal d’hoteleria, d’oci
nocturn, taxistes, tal i com recull el Pla Nacional de
Sensibilització i Prevenció de la Violència de Gènere, en
coordinació amb els consells insulars competents en igualtat
i violències masclistes. 

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a tenir en compte la insularitat, a partir del
percentatge del 4% amb criteris de paritat establerts a la
Conferència Sectorial de 2018 i a adequar la partida
aportada a les Illes Balears per garantir que l'atenció a les
dones víctimes de violència sexual sigui amb els mateixos
criteris que a la resta de l'Estat.

A la seu del Parlament, 16 de novembre de 2021
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de
novembre de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 4930/21, relativa a visibilització de les
dones lesbianes, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a suprimir en el Registre Civil el requisit
discriminatori cap a les parelles de dones que els exigeix
estar casades per poder filiar el seu fill o filla com a fill o
filla d’ambdues mares. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar campanyes institucionals
específiques de visibilitat lèsbica i contra el masclisme que
pateixen les dones que tenen relacions sexoafectives amb
dones. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya a impulsar l'Estratègia
Nacional de Salut Sexual i Reproductiva amb perspectiva
feminista que inclogui la realitat de les dones lesbianes. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar polítiques coeducatives d'educació
sexual feminista que visibilitzi les relacions sexuals entre
dones.

A la seu del Parlament, 16 de novembre de 2021
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=45
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112181
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112182
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112183
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-102.pdf#page=56
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Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de
novembre de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 4226/21, relativa a donar sortida de
manera àgil als aparcaments lliures de què l'IBAVI disposa a
Menorca, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer públic el seu acord en els mitjans de
comunicació de Menorca perquè els ciutadans dels
municipis afectats puguin disposar de la informació.

A la seu del Parlament, 16 de novembre de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Maria 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 10 de
novembre de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 4710/21, relativa a solucions als
problemes d'habitatge per a les quatre illes, amb l'esmena
RGE núm. 12179/21, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a recuperar les ajudes per a VPO i incloure, per a
totes les illes, mesures territorialitzades, projectes i
mecanismes públics que permetin l'accés a l'habitatge des
del cooperativisme i altres fórmules col·lectives alternatives
que evitin l'endeutament per a tota la vida. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un diagnòstic territorialitzat per illa
que permeti conèixer la situació real del territori i les
possibilitats d'ampliar el parc públic d'habitatge.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en la creació d'un parc
públic d'habitatges, amb especial atenció a aquelles zones
amb preus de lloguer i venda més elevats, preferentment
amb la compra pública d'habitatges desocupats de grans
tenidors, compra directa a particulars i rehabilitació
d'habitatges.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar promovent la cessió obligatòria
d'habitatges desocupats de grans tenidors per destinar-los al
lloguer social. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar negociant amb els ajuntaments i els
consells insulars per aconseguir la cessió de sòl públic per
a la posada en marxa d'iniciatives que permetin ampliar el
parc públic d'habitatge a totes les illes, ateses les necessitats
i la demanda de cadascuna.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en el termini màxim previst a l’article 6
del Decret Llei 1/2018, de 19 de gener, resulti aplicable a
les sol·licituds de llicència per a actuacions d’ampliació de
centres educatius existents a les Illes Balears que tinguin
per finalitat última incrementar l’espai disponible al centre
educatiu per possibilitar l’activitat presencial de l’alumnat
en condicions de seguretat enfront de la COVID-19. 

Les esmentades actuacions d’ampliació no poden
implicar l’enderroc de les edificacions preexistents al centre
i han de complir amb el planejament urbanístic municipal
vigent. 

Finalment, el Parlament de les Illes Balears, en ordre a
permetre l’execució de les obres d’ampliació, insta el
Govern que no resulti obstacle que, a la data de sol·licitud
de llicència a l’ajuntament del terme municipal on s’ubiqui
el centre educatiu, no s’hagi aprovat definitivament
l’instrument de planejament a què es refereix l’article 36.2
de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni
històric de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 16 de novembre de 2021
La secretària en funcions de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de
novembre de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 11792/21, relativa a mesures de
visibilització i no-discriminació del col·lectiu LGTBI al món
rural i esportiu, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix i felicita la
postura d'esportistes LGTBI que han decidit fer pública la
seva orientació sexual per tal de contribuir a la visibilització
del col·lectiu, lluitar contra la LGTBIfòbia, prevenir
l'assetjament a nins i joves LGTBI, entre d'altres objectius.
En concret, el Parlament de les Illes Balears fa una menció
especial a l'atleta olímpic eivissenc Marc Tur Picó que el
passat estiu, coincidint amb la celebració dels Jocs
Olímpics de Tòquio 2021, va fer unes declaracions
públiques per donar suport al col·lectiu LGTBI. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a, en col·laboració amb consells insulars, els
ajuntaments, les comunitats educatives locals, les

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-099.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112179
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-126.pdf#page=41
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associacions i la resta del teixit social, desenvolupar
estratègies de visibilització i protecció del col·lectiu LGTBI
en els entorns rurals o nuclis poc poblats per tal d'evitar
casos de discriminació o menyspreu de les persones
LGTBI.

A la seu del Parlament, 16 de novembre de 2021
El secretari de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de
novembre de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 11905/21, relativa a prevenció del
maltractament a les persones grans, amb les esmenes RGE
núm. 12260 i 12261/21, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que elabori en el marc del Consell Territorial de
Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a
la Dependència, en coordinació amb les 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 arran de
l'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. Aquest pla
haurà de comptar amb la dotació de recursos pertinents per
a les institucions que hauran de desenvolupar les mesures
que s’hi preveuen.

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 reduir els maltractaments físics i/o psicològics que
puguin patir persones ancianes per part dels seus propis
familiars o per part de terceres persones. Per a aquest
objectiu s’haurà de crear un mecanisme de detecció de
possibles casos de maltractament a persones majors,
especialment en els casos on tenguin un grau alt de

dependència, on hi participin les conselleries d’Afers
Socials i de Salut, a més dels consells insulars i els
ajuntaments.

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.

A la seu del Parlament, 16 de novembre de 2021
El secretari de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de novembre
de 2021, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4283/21,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a la defensa de l'entitat menor de Palmanyola, amb el
resultat següent: 
• Punts 1 i 3: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra

7 i abstencions 1.
• Punt 2: vots emesos 13, vots a favor 2, vots en contra 7 i

abstencions 4.

Palma, a 24 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de novembre

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-127.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112260
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112260
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112261
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-099.pdf#page=41
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de 2021, rebutjà el Punt 1 Proposició no de llei RGE núm.
4226/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a donar
sortida de manera àgil als aparcaments lliures de què l'IBAVI
disposa a Menorca, amb el resultat següent: vots emesos 14,
vots a favor 6, vots en contra 8 i abstencions 0.

Palma, a 24 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del director de l'Agència d'estratègia

Turística de les Illes Balears (AETIB), davant la Comissió
de Turisme i Treball, sobre les mesures de recuperació
turística de les Illes Balears (RGE núm. 10852/21).

A la Comissió de Turisme i treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 11 de novembre de 2021, tengué lloc
la compareixença del director de l'Agència d'Estratègia
Turística de les Illes Balears (AETIB), Sr. Francesc Mateu
Aguiló, qui, acompanyat de l'assessor tècnic del Gabinet i del
cap de Secretaria del Gabinet, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 24 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 de novembre de 2021, admet a tràmit la interpelAlació
següent.

Palma, a 24 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 12940/21, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a política general del
Govern en relació amb el creixement poblacional
insostenible de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears interpelAla el
Govern de les Illes Balears, sobre política general per frenar el
creixement poblacional insostenible de les Illes Balears.

Palma, a 24 de novembre de 2021
El portaveu
Josep Melià i Ques
Les diputades
Catalina Pons i Salom
Maria Antònia Sureda i Martí

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 de novembre de 2021, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 24 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 12814/21, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relativa a religió islàmica en els centres
educatius de Balears, derivada de la InterpelAlació RGE
núm. 11999/21.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE
núm. 11999/21, relativa a ensenyament de l'Islam en els centre
educatius de Balears, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revocar el conveni de col·laboració signat amb la
Comissió Islàmica d'Espanya a les Illes Balears el 30 de
setembre de 2019, pel que fa a l'ensenyament de la religió
islàmica als centres educatius sostinguts amb fons públics.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, mentre segueixi vigent l'acord de col·laboració
amb la Comissió Islàmica d'Espanya i s'imparteixi la religió
islàmica als centres d'ensenyament, la Inspecció Educativa
dugui a terme la màxima supervisió i control dels continguts de
la mateixa, denunciant immediatament aquells que siguin
contraris als principis democràtics recollits a la Constitució
Espanyola de 1978 o incompatibles amb el nostre ordenament
jurídic, especialment aquells continguts o expressions
homòfobes o contràries a la igualtat entre homes i dones.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a sol·licitar al Govern d'Espanya que iniciï el
procediment legal oportú per a la revisió de l'Acord de
Cooperació de l'Estat amb la Comissió Islàmica d'Espanya
subscrit el 28 d'abril de 1992, en el cas de produir-se alguna
sanció per la impartició de continguts contraris als principis
democràtics recollits a la Constitució Espanyola de 1978 o
incompatibles amb el nostre ordenament jurídic.

Palma, a 18 de novembre de 2021
El portaveu
Jorge Campos i Asensi
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-099.pdf#page=39
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 de novembre de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 24 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 12329/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
marquesines de les aturades d'autobús del TIB.

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.

Sr. Conseller Josep Marí i Ribas, a moltes aturades de les
línies d'autobusos de la xarxa de transport públic de Mallorca
(TIB) no hi ha instal·lades marquesines per tal d'oferir un
mínim de confort als passatgers i de resguard per les
inclemències meteorològiques. Els veïns de l'Esgleieta,
d'Esporles (línia 203, Palma-Valldemossa, 20010) i els veïns
d'altres zones de l'illa de Mallorca es demanen per què les
aturades sols disposen d'un tòtem informatiu d'horaris però no
disposen d'aquest element de protecció, i ens demanen si hi ha
prevista la instal·lació de marquesines a curt termini o si hi ha
qualque planificació al respecte.

Per tot això, per quin motiu moltes aturades d'autobús de
TIB Mallorca a petits nuclis urbans (com l'Esgleieta d'Esporles)
no disposen de marquesina?

Palma, a 15 de novembre de 2021
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

B)
RGE núm. 12330/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
instal·lació de marquesines a les aturades d'autobús del
TIB a curt termini.

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.

Sr. Conseller Josep Marí i Ribas, a moltes aturades de les
línies d'autobusos de la xarxa de transport públic de Mallorca
(TIB) no hi ha instal·lades marquesines per tal d'oferir un
mínim de confort als passatgers i de resguard per les
inclemències meteorològiques. Els veïns de l'Esgleieta,
d'Esporles (línia 203, Palma-Valldemossa, 20010) i els veïns
d'altres zones de l'illa de Mallorca es demanen per què les
aturades sols disposen d'un tòtem informatiu d'horaris però no

disposen d'aquest element de protecció, i ens demanen si hi ha
prevista la instal·lació de marquesines a curt termini o si hi ha
qualque planificació al respecte.

Per tot això, hi ha prevista la instal·lació de marquesines a
les aturades de nuclis urbans (com l'Esgleieta d'Esporles) a  curt
termini? En cas afirmatiu, quan?

Palma, a 15 de novembre de 2021
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

C)
RGE núm. 12331/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
instal·lació de marquesines a les aturades d'autobús del
TIB a mitjà o llarg termini.

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.

Sr. Conseller Josep Marí i Ribas, a moltes aturades de les
línies d'autobusos de la xarxa de transport públic de Mallorca
(TIB) no hi ha instal·lades marquesines per tal d'oferir un
mínim de confort als passatgers i de resguard per les
inclemències meteorològiques. Els veïns de l'Esgleieta,
d'Esporles (línia 203, Palma-Valldemossa, 20010) i els veïns
d'altres zones de l'illa de Mallorca es demanen per què les
aturades sols disposen d'un tòtem informatiu d'horaris però no
disposen d'aquest element de protecció, i ens demanen si hi ha
prevista la instal·lació de marquesines a curt termini o si hi ha
qualque planificació al respecte.

Per tot això, hi ha prevista la instal·lació de marquesines a
les aturades de nuclis urbans (com l'Esgleieta d'Esporles) a 
mitjà o llarg termini? En cas afirmatiu, quina és la previsió o
planificació?

Palma, a 15 de novembre de 2021
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

D)
RGE núm. 12332/21, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
discrepàncies plantejades pel Govern de l'Estat en relació
amb el Decret llei 6/2021 pel que fa als agents COVID.

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.

Quines són les discrepàncies plantejades pel Govern de
l'Estat en relació amb el Decret llei 6/2021 pel que fa als agents
COVID?

Palma, a 15 de novembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
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E)
RGE núm. 12333/21, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions
i modificacions plantejades pel Govern de les Illes Balears
en relació amb les funcions atribuïdes als agents COVID.

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.

Quines són les solucions i possibles modificacions
plantejades pel Govern de les Illes Balears en relació amb les
discrepàncies del Govern de l'Estat quant al Decret llei 6/2021
respecte de les funcions atribuïdes als agents COVID?

Com es pensen suplir les mancances que aquesta
discrepància ocasionarà als municipis en relació amb els
recursos de policia i seguretat?

Palma, a 15 de novembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

F)
RGE núm. 12334/21, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes de
les discrepàncies plantejades pel Govern de l'Estat quant al
Decret llei 6/2021 pel que fa a la situació dels agents
COVID.

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 quina situació es troba la tramitació de la creació dels
agents COVID? Com afecten, a dia d'avui, les discrepàncies
plantejades pel Govern de l'Estat quant al Decret llei 6/2021 pel
que fa a aquests agents COVID?

Palma, a 15 de novembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

G)
RGE núm. 12339/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informe tecnicocientífic que avali la limitació del nombre
d'embarcacions de creuer recreatiu.

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.

Vist l'informe emès per la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears, a petició del Ministeri de Transició Ecològica,
incardinat en la tramitació del Pla d'ordenació de l'espai
marítim, la diputada sotasignant demana: sobre la base de quin
informe tecnicocientífic parla la comissió de la possibilitat de

limitar el nombre d'embarcacions de creuer recreatiu que
puguin trobar-se en un destí, limitar la grandària d'aquestes
embarcacions o prendre mesures que minimitzin l'impacte
d'aquesta activitat en destí?

Palma, a 16 de novembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

H)
RGE núm. 12353/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a percentatge dels doblers recaptats per 
l'ecotaxa que s'han destinat el darrer any a projectes
mediambientals.

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 tant per cent dels doblers recaptats per l'ecotaxa s'han
destinat el darrer any a projectes mediambientals?

Palma, a 16 de novembre de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

I)
RGE núm. 12354/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a percentatge dels doblers recaptats per 
l'ecotaxa que es destinen de mitjana a projectes
mediambientals.

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 tant per cent dels doblers recaptats per l'ecotaxa es
destinen de mitjana a projectes mediambientals?

Palma, a 16 de novembre de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

J)
RGE núm. 12376/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
convenis del Govern amb la Cambra de Comerç de
Menorca.

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

Quins convenis té subscrits el Govern amb la Cambra de
Comerç de Menorca?
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Palma, a 17 de novembre de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

K)
RGE núm. 12377/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
convenis del Govern amb la Cambra de Comerç de
Mallorca.

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

Quins convenis té subscrits el Govern amb la Cambra de
Comerç de Mallorca?

Palma, a 17 de novembre de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

L)
RGE núm. 12378/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
convenis del Govern amb la Cambra de Comerç d'Eivissa-
Formentera.

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

Quins convenis té subscrits el Govern amb la Cambra de
Comerç d'Eivissa-Formentera?

Palma, a 17 de novembre de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

M)
RGE núm. 12381/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
activitats encomanades pel Govern a la Cambra de Comerç
de Mallorca.

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

Quines activitats, dins les funcions recollides a l'article 4 de
la Llei 1/2017, de 12 de maig, de les cambres oficials de
comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears, té
encomanades actualment la Cambra de Comerç de Mallorca per
part del Govern?

Palma, a 17 de novembre de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

N)
RGE núm. 12382/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
activitats encomanades pel Govern a la Cambra de Comerç
de Menorca.

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

Quines activitats, dins les funcions recollides a l'article 4 de
la Llei 1/2017, de 12 de maig, de les cambres oficials de
comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears, té
encomanades actualment la Cambra de Comerç de Menorca per
part del Govern?

Palma, a 17 de novembre de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

O)
RGE núm. 12383/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
activitats encomanades pel Govern a la Cambra de Comerç
d'Eivissa-Formentera.

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

Quines activitats, dins les funcions recollides a l'article 4 de
la Llei 1/2017, de 12 de maig, de les cambres oficials de
comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears, té
encomanades actualment la Cambra de Comerç d'Eivissa-
Formentera per part del Govern?

Palma, a 17 de novembre de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

P)
RGE núm. 12384/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
subvencions i dotacions atorgades a la Cambra de Comerç
de Mallorca.

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

Quines quantitats s'han atorgat com a subvencions i
dotacions en els diferents períodes pressupostaris des de l'any
2018 fins al corrent a la Cambra de Comerç de Mallorca?

Palma, a 17 de novembre de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
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Q)
RGE núm. 12385/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
subvencions i dotacions atorgades a la Cambra de Comerç
de Menorca.

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

Quines quantitats s'han atorgat com a subvencions i
dotacions en els diferents períodes pressupostaris des de l'any
2018 fins al corrent a la Cambra de Comerç de Menorca?

Palma, a 17 de novembre de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

R)
RGE núm. 12386/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
subvencions i dotacions atorgades a la Cambra de Comerç
d'Eivissa-Formentera.

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

Quines quantitats s'han atorgat com a subvencions i
dotacions en els diferents períodes pressupostaris des de l'any
2018 fins al corrent a la Cambra de Comerç d'Eivissa-
Formentera?

Palma, a 17 de novembre de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

S)
RGE núm. 12411/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a eliminació del servei d'autobús als alumnes de la
zona de Tramuntana d'Es Mercadal.

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 quines raons i d'acord amb quins criteris la Conselleria
d'Educació ha eliminat el servei d'autobús als alumnes de la
zona de Tramuntana d'Es Mercadal?

Palma, a 17 de novembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

T)
RGE núm. 12418/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de les
reunions celebrades per la Comissió de l'ITS.

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

Quina és la relació de les reunions celebrades per la
Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible durant els anys 2020
i 2021?

Palma, a 17 de novembre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

U)
RGE núm. 12755/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convenis amb els ajuntament per al subministrament
d'aigua dessalada (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.

Quins són els criteris que aplica el Govern de les Illes
Balears (ABAQUA) per a la signatura de convenis amb els
ajuntaments per al subministrament d'aigua dessalada?

Palma, a 17 de novembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

V)
RGE núm. 12756/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convenis amb els ajuntament per al subministrament
d'aigua dessalada (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 convenis del Govern de les Illes Balears hi ha
actualment en vigor per al subministrament d'aigua dessalada
als municipis de les Illes Balears? Concretau el municipi on
s'aplica, la data de signatura i el termini de vigència.

Palma, a 17 de novembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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W)
RGE núm. 12757/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
preu per metre cúbic d'aigua dessalada subministrat als
municipis de les Illes Balears (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.

Quins criteris utilitza i aplica el Govern de les Illes Balears
per calcular el preu per metre cúbic d'aigua dessalada
subministrat als municipis de les Illes Balears?

Palma, a 17 de novembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

X)
RGE núm. 12758/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
preu per metre cúbic d'aigua dessalada subministrat als
municipis de les Illes Balears (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.

Revisarà el Govern de les Illes Balears per al 2022 els
criteris per calcular el preu per metre cúbic d'aigua dessalada
subministrat als municipis de les Illes Balears?

Palma, a 17 de novembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Y)
RGE núm. 12759/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
preu per metre cúbic d'aigua dessalada subministrat als
municipis de les Illes Balears (3).

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

En cas de dur a terme aquesta revisió, quins preus aplicarà
el Govern de les Illes Balears el 2022 per metre cúbic d'aigua
dessalada subministrat als municipis de les Illes Balears?

Palma, a 17 de novembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Z)
RGE núm. 12761/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua  Baleares, relativa a
mitjans personals i materials de la Conselleria de Turisme
dedicats a la gala de Los 40 Principales i cost econòmic.

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

Quins mitjans personals i materials ha dedicat la Conselleria
de Turisme a la gala de Los 40 Principales (Grup de
comunicació PRISA) celebrada el 12 de novembre de 2021, i
quin ha estat el cost econòmic?

Palma, a 17 de novembre de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AA)
RGE núm. 12763/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua  Baleares, relativa a
mitjans personals i materials dedicats per la Conselleria
d'Assumptes Socials a la gala de Los 40 Principales de 12 de
novembre de 2021 i cost econòmic.

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

Quins mitjans personals i materials ha dedicat la Conselleria
d'Assumptes Socials i Esports a la gala de Los 40 Principales
(Grup de comunicació PRISA) celebrada el 12 de novembre de
2021, i quin ha estat el seu cost econòmic?

Palma, a 17 de novembre de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AB)
RGE núm. 12764/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'inspeccions pel compliment de la
normativa ambiental i de la Llei de residus durant 2021 a
grans esdeveniments esportius.

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

Quantes inspeccions ha fet la Conselleria de Medi Ambient
pel compliment de la normativa ambiental i especialment de la
Llei de residus durant l'any 2021 a grans esdeveniments
esportius?

Palma, a 17 de novembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques
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AC)
RGE núm. 12766/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua  Baleares, relativa a
preu de lloguer del Velòdrom Illes Balears abonat pels
organitzadors de la gala de Los 40 Principales de dia 12 de
novembre de 2021.

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

Quin ha estat el preu del lloguer del Velòdrom Illes Balears
que han abonat els organitzadors de la gala de Los 40
Principales celebrada el 12 de novembre de 2021?

Palma, a 17 de novembre de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AD)
RGE núm. 12841/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
places d'oposició de personal sanitari durant el període
juliol de 2019 i novembre de 2021.

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

Quantes places en oposició de personal sanitari ha tret el
Govern aquesta legislatura? Se sol·licita especificar la
categoria/ocupació: infermeria, facultatiu...

Palma, a 19 de novembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AE)
RGE núm. 12842/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
renovació de contractes de personal sanitari.

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 del mes de setembre de 2021 fins al gener de 2022
quantes places de professionals sanitaris es renovaran per part
del Servei de Salut?

Palma, a 19 de novembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AF)
RGE núm. 12843/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
derivació de pacients a l'atenció privada per a cirurgies o
consultes d'especialistes.

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

Quantes persones han estat derivades a una clínica privada,
donades les llistes d'espera, des de gener a desembre de 2020
i des de gener a novembre de 2021?

Quantes han declinar fer-ho des de gener a desembre de
2020 i des de gener a novembre de 2021?

Palma, a 19 de novembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AG)
RGE núm. 12844/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
centre terapèutic per a menors de justícia juvenil.

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 de cerca es troba el procés per trobar un solar
on construir el centre terapèutic per a menors amb mesures de
justícia juvenil?

Palma, a 19 de novembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 de novembre de 2011, ratifica l'admissió per delegació
de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 24 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 12856/21, del diputat José Javier Bonet i

Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per l'augment dels casos COVID.

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

Sra. Consellera de Salut, quines mesures pensa aplicar el
Govern per l'augment dels casos COVID?

Palma, a 22 de novembre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

B)
RGE núm. 12857/21, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuació de la Conselleria d'Educació i de la Inspecció
Educativa respecte de la denúncia d'assetjament d'una
professora de l'IES Madina Mayurqa.

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

Considera el Govern que l'actuació de la Conselleria
d'Educació i la Inspecció Educativa va ser l'adequada respecte
de la denúncia d'assetjament d'una professora de l'IES Madina
Mayurqa?

Palma, a 22 de novembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 de novembre de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 24 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

C)
RGE núm. 12900/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
capacitat de resposta sanitària enfront d'una possible doble
crisi hospitalària pels casos de grip i de COVID-19.

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

Sra. Consellera, estan preparades sanitàriament les Illes
Balears per fer front a una possible doble crisi hospitalària
provocada pels casos de grip i de COVID-19?

Palma, a 24 de novembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 12901/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures per enfortir l'especialització turística 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball,
quines mesures planteja el Govern per enfortir l'especialització
turística de les Illes Balears de cara al 2022?

Palma, a 24 de novembre de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

E)
RGE núm. 12902/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a mesures per frenar el creixement poblacional
insostenible de les Illes Balears.

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

Sra. Presidenta, quines mesures pensa impulsar el seu
govern per frenar el creixement poblacional insostenible de les
Illes Balears?

Palma, a 24 de novembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

F)
RGE núm. 12903/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a increment de contagis per la COVID-19.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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Sra. Consellera, com explica l'increment de contagis per la
COVID-19 amb un tant per cent tan elevat de la població
vacunada?

Palma, a 24 de novembre de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

G)
RGE núm. 12904/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a importància de les
cambres de comerç.

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.

Són conscients de la importància de les cambres de comerç
per a la reactivació econòmica i per a la captació de fons
europeus?

Palma, a 24 de novembre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

H)
RGE núm. 12905/21, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a atenció
presencial a Ciutadella de l'IBAVI.

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

Quan pensa restablir l'atenció presencial a Ciutadella d'un
mínim d'un dia per setmana del servei de l'IBAVI?

Palma, a 24 de novembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán

I)
RGE núm. 12913/21, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nou institut del Centre de Tecnificació Esportiva
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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Consellera d'Afers Socials i Esports, quan creu el
Govern que estarà en funcionament el nou institut en el Centre
de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears?

Palma, a 24 de novembre de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

J)
RGE núm. 12914/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions per ser una destinació segura.

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

Quines actuacions està fent el Govern per assegurar que
siguem una destinació segura?

Palma, a 24 de novembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

K)
RGE núm. 12915/21, de la diputada Isabel María

Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a plans de contingència hospitalària davant la grip i la
sisena onada COVID.

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

Quins plans de contingència hospitalària té prevists el
Govern davant la grip i la sisena onada COVID?

Palma, a 24 de novembre de 2021
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

L)
RGE núm. 12916/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aprenentatge de llengües estrangeres a les escoles.

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

Quines accions concretes està duent a terme el Govern per
millorar l'aprenentatge de llengües estrangeres a les escoles?

Palma, a 24 de novembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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M)
RGE núm. 12917/21, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
negociacions amb el comitè de vaga d'SFM.

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

Com valora el Govern les negociacions amb el comitè de
vaga d'SFM?

Palma, a 24 de novembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

N)
RGE núm. 12918/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació de la normativa reguladora del Pla de gestió
dels recursos pesquers demersals a la mar Mediterrània.

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

Com valora el Govern la modificació de la normativa
reguladora del Pla de gestió dels recursos pesquers demersals
a la Mar Mediterrània?

Palma, a 24 de novembre de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

O)
RGE núm. 12919/21, del diputat Miquel Vidal i Vidal,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels
torrents 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

En quina situació es troben els torrents de les Illes Balears
davant la temporada de pluges que patim?

Palma, a 24 de novembre de 2021
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

P)
RGE núm. 12920/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transparència del Govern.

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

Sr. Yllanes, considera que el Govern és transparent?

Palma, a 24 de novembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Q)
RGE núm. 12921/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures davant
la nova onada de la COVID-19.

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

Sra. Armengol, quines mesures té previst aplicar el Govern
davant aquesta nova onada de la COVID-19?

Palma, a 24 de novembre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

R)
RGE núm. 12929/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a Pla d'igualtat en el sector primari.

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

Sra. De la Concha, quines han estat les conclusions a què ha
arribat a les jornades del Pla d'igualtat en el sector primari?

Palma, a 24 de novembre de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

S)
RGE núm. 12930/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
denominació "països catalans".

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
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Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, està vostè d'acord que s'inclogui Balears a
la denominació "països catalans"?

Palma, a 24 de novembre de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

T)
RGE núm. 12931/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
recent sentència del Tribunal Suprem i el model lingüístic
proposat en el Projecte de llei d'educació de les Illes
Balears.

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

Sra. Armengol, després de la recent sentència del Tribunal
Suprem en relació amb l'obligatorietat d'establir almenys un
25% de l'ensenyament en castellà, replantejarà el Govern el seu
model lingüístic proposat en el Projecte de llei d'educació?

Palma, a 24 de novembre de 2021
El diputat
Patricia Guasp i Barrero

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 18 de novembre de 2021, admet a
tràmit les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió següents.

Palma, a 18 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 12277/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
ampliació dels continguts d'IB3 segons els pressuposts,
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.

Sr. Manresa, com pensa ampliar els continguts d'IB3 una
vegada s'ha confirmat que disposarà d'augment pressupostari
per a la producció externa?

Palma, a 11 de novembre de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

B)
RGE núm. 12767/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
previsions d'audiència de l'EPRTVIB per a l'any 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.

Pot garantir la direcció de l'EPRTVIB que amb el
pressupost i les activitats previstes per a  l'any 2022
s'incrementarà notablement l'audiència?

Palma, a 17 de novembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 12769/21, del diputat Joan Mascaró i Bosch,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a continguts i
singularitats en la producció per a Nadal, 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.

Quins continguts i singularitats en la producció tenen
previst a l'EPRTVIB per a la festivitat de Nadal i Cap d'any a
les Illes Balears?

Palma, a 18 de novembre de 2021
El diputat
Joan Mascaró i Bosch

D)
RGE núm. 12770/21, del diputat Ares Fernández i

Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
valoració global de la feina del darrer any, 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
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Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina valoració global fa de la feina feta des de l'EPRTVIB
el darrer any?

Palma, a 18 de novembre de 2021
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

E)
RGE núm. 12771/21, del diputat Jordi Marí i Tur, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies
programàtiques, principis i criteris del cicle musical "Els
Principals d'IB3", 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.

Quines són les línies programàtiques, els principis i els
criteris que regeixen la participació de l'EPRTVIB en
l'organització del cicle musicals "Els Principals d'IB3"?

Palma, a 18 de novembre de 2021
El diputat
Jordi Marí i Tur

F)
RGE núm. 12772/21, de la diputada Irene Triay i

Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
directrius estratègiques 2021-2025, 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, la diputada
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.

Quines són les directrius estratègiques 2021-2025?

Palma, a 18 de novembre de 2021
La diputada
Irene Triay i Fedelich

G)
RGE núm. 12773/21, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació del sector audiovisual, 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 valoració fa el director d'IB3 sobre les declaracions
del sector audiovisual relatives a la situació que pateixen?

Palma, a 18 de novembre de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

H)
RGE núm. 12774/21, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a procés de renovació de l'actual directiva d'IB3,
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.

En quina situació es troba el procés de renovació de l'actual
directiva d'IB3?

Palma, a 18 de novembre de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

I)
RGE núm. 12775/21, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a evolució de les audiències per a l'any 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 perspectiva té el director general sobre l'evolució de
les audiències per a l'any 2022?

Palma, a 18 de novembre de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

J)
RGE núm. 12776/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a pressupost destinat a la producció
pròpia d'IB3 Televisió per a l'any que ve, 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, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
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Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Pensa destinar més ingressos a la producció pròpia d'IB3
Televisió per a  l'any que ve que els 7,2 milions previstos,
clarament insuficients?

Palma, a 18 de novembre de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

K)
RGE núm. 12777/21, de la diputada Maria Esperança

Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a criteris per enviar equips fora de les Illes Balears,
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, la diputada
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.

Quins són els criteris per enviar un equip dels serveis
informatius d'IB3 a cobrir notícies que es generen fora de les
Illes Balears?

Palma, a 18 de novembre de 2021
La diputada
Maria Esperança Sans i Regis

L)
RGE núm. 12779/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
previsió d'ingressos per publicitat, 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 previsió d'ingressos publicitaris té l'EPRTVIB per al
2022 i a partir de quins criteris?

Palma, a 18 de novembre de 2021
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 de novembre de 2021, admet a tràmit la proposició no
de llei següent, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 24 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 12340/21 (rectificat amb l'escrit RGE núm.

12869/21), dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular,
Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi
Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a Dia Mundial
contra el càncer de pulmó.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos,
Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes
Balears i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.

El càncer de pulmó és el quart tumor més freqüent, si es
tenen en compte homes i dones. En aquest sentit, és important
destacar l'augment progressiu del nombre de casos de càncer de
pulmó que s'està observant en els últims anys en la població
femenina (en la població masculina s'observa una
estabilització).

És la principal causa de mort per càncer. Més del 80% dels
càncers de pulmó es diagnostiquen en estadis avançats (estadis
IIIB/IV), quan la curació és molt problemàtica o impossible: la
supervivència depèn en gran manera de l'etapa en què es troba
el tumor en el diagnòstic. Malgrat els avenços terapèutics dels
últims anys, la supervivència del càncer de pulmó se situa al
voltant del 15% i menys del 5% si només prenem els
diagnosticats en etapes finals.

El tabac és responsable del 81% dels càncers de pulmó i del
30% de les morts per càncer. I és el principal factor de risc, està
darrere del 90% de les morts causades per càncer de pulmó. El
consum de tabac és la principal causa de malaltia, discapacitat
i mort en el món. A Espanya en provoca 52.000 morts anuals.

Els fumadors també tenen major risc de patir càncer de
boca, llavis, llengua, laringe i faringe, càncer d'estómac,
d'esòfag, de pàncrees, de bufeta, de ronyó, de coll d'úter, de
còlon i de recte, de fetge, de mama, de la cavitat nasal, d'ovari
i unes certes formes de leucèmia.

Al nostre país, el 24% de la població diu que fuma
diàriament o ocasionalment. El consum de tabac comença als
13 anys. En aquest sentit, és fonamental avançar en les mesures
que s'han demostrat eficaces per augmentar les barreres
d'entrada i reduir l'inici del tabaquisme.

S’estima que el càncer de pulmó es convertirà en un greu
problema de salut pública en els pròxims anys, principalment
a causa de l'elevat nombre de nous casos i la seva mortalitat i
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la tendència esperada en aquest sentit, i els costos associats i la
morbiditat.

A la nostra comunitat autònoma, segons les dades de
l’Observatori del Càncer de l’Associació Espanyola Contra el
Càncer, l’any 2020, la incidència en càncer de pulmó va ser de
609 casos diagnosticats – enfront dels 576 casos diagnosticats
el 2019 –, xifres que el situen en quart lloc després del càncer
de còlon, mama i pròstata; però és el primer tipus de tumor amb
un major nombre de defuncions: 533 l’any 2020 i una taxa del
66%, molt per davant de les 320 defuncions per càncer
colorectal.

El nombre de persones que fumen diàriament a les Illes
Balears és de 239.554, un 23% de la població de més de quinze
anys.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta que les lleis
antitabac actuals són insuficients i que cal ampliar els espais
lliures de fum, garantint la vigilància i el compliment de la llei
modificada.

2. El Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govern de
l’Estat que acomodi la normativa a nivell nacional perquè el
Govern de les Illes Balears tengui eines jurídiques per poder
mantenir les mesures antitabac posades en marxa per frenar la
pandèmia de la COVID-19 i la prohibició de fumar en
determinats espais públics com a mesura de prevenció de
malalties com el càncer o les cardiopaties.

3. El Parlament de les Illes Balears advoca perquè es duguin a
terme les accions pertinents per a fomentar més espais lliures
de fum, per respectar i garantir el dret a la salut de les persones,
especialment dels menors d'edat, que actualment estan molt
exposats al fum de segona mà.

4. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la
recerca del càncer, com a instrument imprescindible en la lluita
contra aquesta malaltia, i trasllada el seu reconeixement a totes
les associacions i entitats que estan acompanyant a les persones
afectades pel càncer pel seu compromís i labor continuada.

Palma, a 16 de novembre de 2021
Els diputats
Juli Dalmau i De Mata
Isabel María Borrás i Rosselló
Cristina Mayor i Abad
Juan Manuel Gómez i Gordiola
Catalina Pons i Pons
Antonio Jesús Sanz i Igual
Patrícia Font i Marbán
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Antonio Costa i Costa
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Melià i Ques
Josep Castells i Baró

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 de novembre de 2021, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 24 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 12352/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a convent de Sant Diego d'Alaior, davant la
Comissió de Turisme i Treball.

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

Atès l’acord assolit a la Comissió de seguiment del Convent
de Sant Diego de dia 8 de juliol de 2020 entre totes les
administracions implicades, AETIB, CIME i Ajuntament
d’Alaior, al qual es definia que d’Ajuntament d’Alaior seria qui
ostentés la titularitat de la propietat de l’immoble del Convent
de Sant Diego del mateix municipi, una vegada les obres
estiguessin acabades.

Atès que tal com es va poder saber i va ser publicat als
mitjans de comunicació, durant la celebració de la sessió de la
Comissió de seguiment de 8 de juliol de 2020 a la qual s'havia
de definir el model de gestió de la infraestructura, la directora
adjunta de la AETIB va anunciar que l’acord esmentat en el
paràgraf anterior, quedava sense efecte mostrant la seva
pretensió de canviar-lo i mantenir la titularitat de l’edifici amb
la possibilitat d’estudiar altres opcions en un futur. Aquesta
situació va generar indignació i sorpresa al batle d’Alaior i al
conseller de Cultura del Consell Insular de Menorca i a més va
provocar que no es pogués avançar en definir el model de
gestió, objectiu de la convocatòria de la comissió.

Tant el consistori com el Consell, van coincidir també en
que el canvi unilateral i sense preavís del Govern, suposava un
problema que generaria retards en la seva previsió d’obrir el
Convent de Sant Diego el 2022, per acollir els esdeveniments
principals de la Regió Gastronòmica Europea.

El passat mes de setembre, l’equip de Govern de
l’Ajuntament d’Alaior va presentar una moció a aquest respecte
on es recollien els punts que avui també es presenten en aquest
iniciativa, moció que va ser aprovada.

Atès tot l’esmentat i amb la intenció reconduir un tema tan
importat per a Alaior i per a Menorca, el Grup Parlamentari
Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a respectar l’acord assolit el dia 8 de juliol de 2020 que
va quedar reflectit a l’acta de la següent manera: “La titularitat
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de l’immoble serà de l’Ajuntament d’Alaior amb la prèvia
creació de l’ens de gestió”.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a finançar conjuntament amb el Consell Insular de
Menorca i l’Ajuntament d’Alaior el futur ens de gestió del
Convent de Sant Diego, a parts iguals.

Palma, a 16 de novembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

B)
RGE núm. 12760/21, dels grups parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt,
relativa a contaminació acústica, davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca
i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió de Salut.

Segons les dades de l'Agència Europea del Medi Ambient
(AEMA), el 20% de la població europea -una de cada cinc
persones- viu a zones en què els nivells de renou es consideren
perjudicials per a la salut. Prop de 113 milions de persones
estan exposades al renou generat al llarg del dia pel trànsit
rodat, el ferroviari, l’aeri i pel renou que genera la indústria. En
qualsevol cas, el trànsit per carretera és, amb diferència, la
principal font de contaminació acústica a la Unió Europea
(UE), amb xifres per damunt dels 55 decibels, el màxim
considerat per les directives europees sobre el renou ambiental
durant el dia. De fet, aquesta dada es pot incrementar a les
zones urbanes i s'està generalitzant a les ciutats del nostre
entorn.

El risc més elevat davant d'aquesta situació són els
perjudicis per a la salut de les persones. Fins i tot, aquell nivell
de renou a què estam acostumats pot tenir conseqüències
negatives, tal com assenyala l'Organització Mundial de la Salut
(OMS), que ja preveu alguns símptomes negatius quan el renou
no supera el 55 decibels. Segons l'AEMA, es calcula que a llarg
termini l'exposició al renou ambiental provoca 12.000 morts
prematures i contribueix a originar 48.000 nous casos de
cardiopatia isquèmica cada any a la UE. També es calcula que
22 milions de persones pateixen molèsties cròniques i que 6,5
milions de persones pateixen alteracions greus de la son.

Evidentment, resulta poc realista assolir nivells de renou
"zero", però des de la UE s'està treballant per reduir l’impacte
del renou amb l'objectiu que aquest sigui menor sobre les
persones i el medi ambient. De fet, l'any 2020 no es va assolir
la fita prevista per les institucions comunitàries a les seves
directives i que recomana l'OMS. Per tant, molts d'estats encara
ara han de prendre mesures per contribuir a la reducció del
renou existent al nostre entorn i complir amb el mandat
europeu. En qualsevol cas, resulta indispensable que totes les
administracions públiques, d'acord a les seves competències,
prevegin iniciatives per contribuir a la reducció de la

contaminació acústica i minvar les afectacions que té sobre la
salut de les persones.

Per tot això, els grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i el diputat del Grup Mixt de Gent
per Formentera presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure conjuntament amb els consells insulars i els
ens locals una estratègia per combatre la contaminació acústica
que inclogui les següents actuacions:

1.1. Dissenyar un mapa de renous per detectar les zones
amb més contaminació acústica i prioritzar les iniciatives
necessàries per minvar el nombre de decibels que estiguin
per damunt els límits recomanats.
1.2. Promoure la limitació de velocitat a 30 quilòmetres per
hora en aquelles vies que sigui possible.
1.3. Promoure la substitució de les antigues calçades per un
asfalt que permeti reduir o absorbir el renou.
1.4. Promoure la implementació de zones lliures de renou
o zones tranquil·les, mitjançant la creació de nous parcs o
d'altres espais verds.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, en el marc del Dia Internacional de la
Conscienciació sobre el Renou, celebrat el darrer dimecres de
cada mes d’abril, una campanya de sensibilització relativa al
combat de la contaminació acústica i les seves conseqüències.

Palma, a 17 de novembre de 2021
Els diputats
Juli Dalmau i De Mata
Antonia Martín i Perdiz
Antonio Jesús Sanz i Igual
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Castells i Baró

C)
RGE núm. 12778/21, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a reducció de la contaminació acústica al
corredor migratori de cetacis del Mediterrani, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Unidas Podemos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial

Fa uns mesos, el Parlament de les Illes Balears va designar
una comissió integrada per diputats de diverses formacions
d'aquesta cambra per defensar al Congrés dels Diputats una
Proposició de llei per la declaració de les aigües jurisdiccionals
espanyoles com a zona lliure de prospeccions d'hidrocarburs,
que preservés a l'arxipèlag dels potencials abocaments que
pogués ocasionar l'explotació d'aquests hidrocarburs. Aquesta
llei encara s’ha de votar definitivament, però la petició balear
va ser considerada per majoria gairebé absoluta. Els arguments
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per part dels diputats que allà vam defensar aquesta necessitat
de protecció van ser variats. L'economia, el turisme, la
biodiversitat es van mesclar per aconseguir un objectiu que va
unir a totes les forces polítiques.

A les Illes Balears, el corredor de migració de cetacis és un
dels màxims exponents de la riquesa biològica que atresora
l'arxipèlag, una via indeleble d'aigua que conforma un pas pel
qual diverses espècies realitzen les seves migracions. Dofins,
calderons, catxalots, rorcuals, entre altres, creuen sigilosament
les aigües entre el Cap de Creus i la mar d'Alboran, deixant a
un costat les Illes Balears. No sols són els cetacis els que
poblen els confins de l'occident mediterrani, també peixos de
diferents espècies, tortugues marines, cefalòpodes i altres
invertebrats.

La pèrdua de biodiversitat és una de les màximes
preocupacions contemplades a les dinàmiques biològiques
d’alta mar. Entre les causes, la sobreexplotació pesquera, la
pesca incontrolada i il·legal, la proliferació d'espècies
invasores, l'activitat minera (explotació d'hidrocarburs i
explotació de minerals, essencialment), l'escalfament global,
així com les conseqüències de l'intens trànsit marítim, o els
abocaments incontrolats, però també alguna cosa que passa
desapercebuda, però d'una extrema gravetat per a les espècies
marines, com és el soroll submarí antropogènic.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic en el seu document tècnic sobre impactes i
mitigació de la contaminació acústica marina indica que “en el
cas dels cetacis, el soroll submarí té diferents tipus d'efectes,
pot produir danys directes a teixits i sistemes corporals, a les
estructures auditives, acompanyats de desorientació i també
danys a teixits vitals del cos degut a aeroembolismes. D'altra
banda existeixen també danys indirectes com la interrupció de
la comunicació acústica entre exemplars, afecció a la capacitat
de detecció de predadors o altres perills (augmenta el risc de
col·lisió amb vaixells o la captura accidental amb arts de
pesca), alteracions en els patrons de busseig i natació i
increment de la taxa de respiració (redueix l'èxit de la captura
de preses i augmenta la despesa energètica) i la perduda de la
qualitat de l'hàbitat i conseqüentment l'elecció de preses i
hàbitats marginals”.

Aquest mateix document recull la normativa espanyola i
internacional sobre l'impacte del soroll en el medi marí i les
amenaces a la fauna marina. Així, s'indica que la legislació
nacional aplicable actualment “la Llei 37/2003, del soroll, així
com la Llei 41/2010, de protecció del medi marí, la Llei
42/2007, del patrimoni natural i la biodiversitat, i la Llei
9/2006, d'avaluació d'impacte ambiental, per ser el soroll una
font d'impacte potencial sobre la vida silvestre i perquè la
introducció d'energia, inclòs el soroll subaquàtic, és un dels
descriptors per determinar el bon estat ambiental”.

Pel que fa a legislació internacional, la contaminació
acústica marina està contemplada al marc del Dret
Internacional, a programes com ara el Programa de les Nacions
Unides per al Medi Ambient (PNUMA), l'Organització
Marítima Internacional (OMI) i la Convenció sobre el Dret de
la Mar de les Nacions Unides (UNCLOS). En tots ells es
reflecteix una preocupació sobre l'impacte no regulat de la
contaminació acústica, i s'invoca el principi de precaució i la
posada en marxa de mesures de mitigació d'impacte.

En aquest sentit s'ha manifestat per part d'organitzacions
conservacionistes del medi marí la preocupació per l'alarmant
situació del corredor migratori de cetacis de la mar
mediterrània occidental, una zona densament recorreguda per
vaixells comercials i d'oci, per efecte del soroll subaquàtic
antropogènic.

Aquest corredor va ser declarat pel Reial decret 699/2018,
de 29 de juny, Àrea Marina Protegida, aprovant-se un règim de
protecció preventiva i una proposta d'inclusió a la Llista de
Zones Especialment Protegides d'Importància per al
Mediterrani (Llista ZEPIM) en l’àmbit del Conveni de
Barcelona.

En aquest reial decret, en el seu article 2, règim de
protecció preventiva, s'indica pel que fa a limitació d'activitats
que:

1. Amb la finalitat de garantir que no existeixi un minvament de
l'estat de conservació de les espècies presents en aquest espai,
s'aprova l'aplicació d'un règim de protecció preventiva. Aquest
règim de protecció preventiva consta de les següents mesures:

2. a) No es permetrà l'ús de sistemes actius destinats a la
recerca geològica subterrània, tant per mitjà de sondes, aire
comprimit o explosions controlades com per mitjà de
perforació subterrània, a l'àrea compresa en l'article 1, excepte
aquelles relacionades amb permisos de recerca o explotació en
vigor.

3. b) Quedarà prohibit qualsevol tipus d'activitat extractiva
d'hidrocarburs, excepte aquelles relacionades amb permisos de
recerca o explotació en vigor.

No obstant això, entre les mesures de protecció adoptades,
no es té en compte la contaminació acústica produïda per l'alt
volum registrat de trànsit de vaixells ni es considera cap
limitació a la velocitat utilitzada. Segons alguns estudis, una
simple reducció d'un 10% de la mateixa mitigaria sensiblement
l'afectació acústica, fins a aconseguir una reducció del 40%. A
més d'aquesta important mitigació de la contaminació acústica,
fonamental per a les funcions biològiques de la fauna marina,
es reduirien els GEI i s'evitarien en molts casos el perill de
col·lisió.

Per tot això, des del Grup Parlamentari de Unidas Podemos
presentem la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a limitar al Corredor de Migració de Cetacis del Mediterrani la
velocitat del conjunt del trànsit marítim a un màxim de 10
nusos, adoptant per això totes les mesures necessàries de
senyalització, informació, control i vigilància.

Palma, a 18 de novembre de 2021
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
El portaveu
Alejandro López i Soria



BOPIB núm. 131 - 26 de novembre de 2021 7523

D)
RGE núm. 12816/21, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
programa Life de la Unió Europea, davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Mixt, Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca presenten la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

El programa LIFE és el Programa de la Unió Europea (UE)
per al Medi Ambient i l'Acció Climàtica, per finançar projectes
de conservació mediambientals i el desenvolupament de la
política i legislació comunitària en matèria mediambiental, que
va néixer el 1992.

Amb aquest instrument s’han cofinançat iniciatives
mediambientals a la UE i a certs països del mar Bàltic,
mediterranis, d'Europa central i de l'est i d'alguns països tercers.

Des de 1992, s'han aprovat més de 900 projectes LIFE a
Espanya (5.400 a tota la UE), amb un pressupost total de 1.555
milions d’euros, i amb una contribució de la UE de 781 milions
d’euros (9.000 milions per a tota la UE).

Aquest programa LIFE ha donat suport a entitats grans i
petites, públiques i privades, establertes a Europa.

Al nostre territori, Balears, el 2001 es va finançar el
projecte “Protecció de praderies de posidònia a zones LIC de
Balears”, conegut com a LIFE Posidònia, amb un impacte molt
positiu a l’illa de Formentera.

Aquest projecte va rebre el finançament europeu per decisió
de la comissió de 5 de juliol del 2001, a proposta de la
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears,
i amb la participació de la Direcció General de Pesca, la
Fundació Bosch i Gimpera, i l'Institut Mediterrani d'Estudis
Avançats.

Els resultats del projecte, molt positius, van ser un dels
impulsors del sistema de vigilància i assistència al fondeig
damunt de la Posidònia a Formentera. La instal·lació de camps
de boies fondejades amb morts de formigó o altre tipus
d'ancoratge, a les praderies situades en zones de la costa
arrecerades, com Espalmador o Es Caló de S’Oli, són avui dia
encara utilitzades com a ancoratges habituals per les
embarcacions d'esbarjo i per evitar l’impacte per l'efecte de les
àncores.

Ara, el 2021, la Comissió Europea ha aprovat un paquet
d’inversions de més de 280 milions d'euros amb càrrec al
pressupost de la UE per als 120 nous projectes del programa
LIFE. Aquest finançament de la UE generarà inversions per un
total de gairebé 590 milions d'euros per ajudar a assolir els
objectius ambiciosos d'aquests projectes per al medi ambient,
la naturalesa i l'acció pel clima. Aquesta quantitat representa un
increment del 37% en comparació del 2020.

Dins del marc 2021-2027, es pretén que els projectes
contribueixin a aconseguir els objectius del Pacte Verd

Europeu amb el seu suport a l'Estratègia de la UE sobre
Biodiversitat i al Pla d'acció per a l'economia circular, la seva
contribució a la recuperació ecològica de la pandèmia de
coronavirus, i la seva ajuda perquè Europa es pugui convertir
en un continent climàticament neutre d'aquí al 2050, entre altres
coses. Molts dels nous projectes són projectes transnacionals en
què participen diversos estats membres.

El Consell de Govern va aprovar, el 8 de novembre del
2019, la Declaració d'emergència climàtica a les Illes Balears
i es va comprometre a prioritzar la lluita contra l'escalfament
global de manera clara i transversal. Aquesta acció de govern
va involucrar el conjunt de l'administració autonòmica i d’altres
administracions de les Illes Balears. Per això, totes les
conselleries van fer les seves aportacions i els seus
suggeriments, amb l'objectiu d'avançar en la lluita contra el
canvi climàtic.

El maig de 2021, es va presentar l’informe final del projecte
Costes pel Canvi, realitzat pel Sistema d'Observació i Predicció
Coster de les Illes Balears (ICTS SOCIB), en col·laboració
amb investigadors de la Universitat de les Illes Balears (UIB)
i de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats-IMEDEA
(CSIC-UIB), sobre l'exposició, la vulnerabilitat i el risc
d'inundacions del litoral pel canvi climàtic associat a les platges
sorrenques de les Balears.

A les conclusions, els investigadors van exposar que fins a
un total de 772 habitatges podrien desaparèixer fins el 2100,
derivades de les inundacions pels efectes del canvi climàtic.

Així mateix, un 20% de les platges de les illes analitzades
a l'estudi desapareixerien per la pujada del nivell del mar. En
el cas de Formentera, en el pitjor dels escenaris, la pujada del
nivell del mar podria arribar a 76 cm el 2100, fent desaparèixer
la zona d’Illetes i fins i tot inundant els indrets com S’Estany
Pudent o S’Estany des Peix.

Per tot el que s'ha exposat, es presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, en línia amb els plantejaments generals dels projectes
LIFE de la UE, a impulsar els mecanismes necessaris per
transformar les Illes Balears en una societat conscient de la
fragilitat dels seus entorns, i partidària d'una economia,
sostenible i eficient en l'ús dels recursos amb l'objectiu de
reduir dràsticament els gasos d'efecte hivernacle.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a protegir,
conservar i millorar el patrimoni natural de les Illes Balears,
així com a protegir la salut i el benestar dels ciutadans davant
dels riscos i els impactes relacionats amb el canvi climàtic i la
pèrdua de biodiversitat.

Palma, a 19 de novembre de 2021
Els diputats
Antonio Jesús Sanz i Igual
Helena Benlloch i Bottini
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Josep Ferrà i Terrassa
Els portaveus
Josep Castells i Baró



7524 BOPIB núm. 131 - 26 de novembre de 2021

Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

E)
RGE núm. 12817/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
iniciatives de digitalització a l'àmbit esportiu i l'activitat
física, 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.

El confinament al qual la societat espanyola ha estat sotmès,
amb gran responsabilitat durant la crisi sanitària provocada pel
COVID-19 ha provocat una sèrie de canvis en els nostres
hàbits.

Aquest confinament ha estat especialment dur per als
nostres esportistes, especialment els olímpics i els d'alt nivell,
atès que van haver d'abandonar els seus entrenaments. Però
també ho ha estat per a totes les persones, de totes les edats i
condicions físiques, que duien a terme activitats esportives o
físiques en tots els formats possibles. Així i tot van demostrar
ser un exemple per a la nostra societat, amb un comportament
exemplar i donant-nos una dosi d'optimisme que va servir per
a portar millor aquests durs moments.

Malgrat tot el negatiu, aquesta pandèmia ha canviat alguns
hàbits que es consideraven molt arrelats en la nostra societat,
i hem d'aprendre dels èxits reeixits durant aquests mesos per
poder aplicar-los a la «nova normalitat» i continuar lluitant
contra el sedentarisme i afavorint iniciatives de vida saludable.

En concret, el sector de l'esport i l'activitat física ha estat
pioner i ha sabut adaptar-se de manera exemplar a l'ús de les
noves tecnologies i mitjans telemàtics a l'hora de continuar
desenvolupant les seves funcions durant la pandèmia. Han
pogut així estar en contacte amb els seus usuaris i seguir amb
els seus entrenaments, plans nutricionals i altres iniciatives
d'hàbits saludables des de casa amb un seguiment diari per part
d'entrenadors i nutricionistes, i continuar desenvolupant, per
mitjà del teletreball i plataformes en línia, els seus objectius
administratius i les reunions dels seus òrgans.

És per això que federacions, clubs i totes les entitats
públiques i privades que integren el sector de l'esport i
l'activitat física han d'apostar a partir d'ara per una
transformació digital de les seves estructures i mètodes de
treball, que permetrà estalviar costos i avançar cap a un nou
mètode més ecològic, eficient i en el qual conciliar la vida
laboral i familiar sigui més senzill, especialment per a les dones
que continuen assumint moltes càrregues familiars, però que
permetrà també als homes que puguin avançar en aquest sentit.

Com un exemple d'això, l'Associació de l'Esport Espanyol
(ADESP), en el seu Pla de Reconstrucció i Activació de
l'Esport estableix l'àrea de la transformació digital com a

prioritària, i indica que «aquesta crisi es presenta com una gran
oportunitat per a la indústria de l'esport espanyol en general, i
per a l'esport federat en particular, de fer un gran salt qualitatiu
pel que fa a la millora dels seus processos interns i externs, les
eines relacionals, de màrqueting i venda, així com de treball».

Tenint en compte aquesta oportunitat, una transformació
digital en el sector pot servir per a assolir els següents objectius
que encaixen amb la necessitat de la professionalització i
formació acreditada constant del sector tant en entorns
presencials com virtuals:
• Modernitzar els seus recursos, sistemes, perfils i continguts.
• Ampliar i millorar el porfolio de productes i serveis a oferir.
• Arribar i impactar a una base més àmplia de potencials

consumidors i usuaris.
• Generar una millor ràtio de conversió comercial i major

compromís i interès del públic.
• Fidelitzar i lliurar major valor a la base actual.
• Amb l'objectiu principal de monetitzar els seus actius com

a via de finançament addicional.

Partint d'aquests objectius a aconseguir, són moltes les
iniciatives que el sector de l'esport pot dur a terme per a
aconseguir-les, per exemple:
• La implementació del teletreball, com així ho recomanen a

més les autoritats sanitàries.
• Usar els mitjans telemàtics per a reunions i processos

d'estructura de federacions, clubs i la resta del sector públic
i privat de l'esport i l'activitat física.

• Aprofitar els objectius comuns per a estalviar costos com
pugui ser la creació d'una plataforma en línia comuna, entre
altres.

• Crear una plataforma en la qual poder celebrar
conferències, tallers, pannells i taules de treball per a
compartir experiències i aconseguir així una millora en el
sector esportiu en tots els nivells, especialment
l'administratiu i de gestió.

• Desenvolupament d'aplicacions informàtiques que permetin
l'exercici de l'activitat física i esportiva així com altres
pautes i iniciatives de vida saludable.

Però no poden emprendre aquest camí soles. És per això
que el Govern, compromès amb l'avanç de l'esport espanyol, la
transformació digital de tots els àmbits de la societat, la
conciliació de la vida laboral i familiar i la transició econòmica,
ha d'estar del costat dels qui apostin per aquest canvi en els
seus processos.

Per tots aquests motius, els grups sotasignants presenten la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a la creació, mitjançant la coordinació amb les comunitats
autònomes, d'un pla de suport per a la transformació digital del
món de l'esport.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar totes les accions necessàries per al suport de
la implantació de la transformació digital en l'àmbit esportiu i
de l'activitat física de les Illes Balears en col·laboració amb els
consells insulars, els ajuntaments, les federacions i els clubs, el
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sector públic i privat, els col·legis professionals i tota la resta
del teixit associatiu i social de l'esport.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure aquestes estratègies de transformació digital
en la futura llei de l'esport i l'activitat física de les Illes Balears.

Palma, a 19 de novembre 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

F)
RGE núm. 12819/21, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a ampliació del port de Ciutadella,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Unidas Podemos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.

La creació de l'actual estació marítima del Port de
Ciutadella va ser motiu durant anys de polèmica i divisió
d'opinió en el conjunt de la societat menorquina i dels diferents
partits polítics, pel que fa a qüestions ambientals i territorials,
que va tenir una sortida política que es caracteritzava per
intentar acontentar a tots, però que va deixar molts interrogants
sobre la taula. I ara la sorprenent decisió d'ampliar el port
mitjançant la instal·lació d'unes estructures de suport per a
maniobres laterals d'amarrament, conegudes com a ducs d'alba,
afegeix noves incerteses i preguntes, entre les quals
sobresortiria una concreta: Com és possible que una
infraestructura acabada de construir l’any 2011 tingui ja unes
mancances manifestes per a l'atracada d'uns certs vaixells,
segons s'indica a la presentació del projecte?

Com a mínim és un contrasentit que estiguem en contra de
l'ampliació de l'aeroport de Son Sant Joan a Palma, perquè no
hem d'augmentar l'arribada de turistes, la massificació i reduir
les emissions de CO2 per a lluitar contra el canvi climàtic, i
d'altra banda dir que hem d'ampliar el Port de Ciutadella perquè
les instal·lacions no s'adapten a les característiques dels
vaixells actuals que duran més passatgers i consumiran més
combustible. Ens sembla una total contradicció.

És preocupant també que s'obviï que aquesta zona està
especialment protegida, catalogada com a Lloc d'Interès
Comunitari (LIC) i Zona d'Especial Protecció per als Ocells
(ZEPA), llocs que haurien de cuidar-se amb especial cura, tant
per criteris ambientals específics com també d'oportunitat de
turisme alternatiu basat en la naturalesa. En aquest àmbit és
important ressenyar, com ens recorda el GOB, que l'obra
prevista suposarà també encimentar el fons marí en una zona
habitual de posidònia de 850 metres quadrats.

Entenem així mateix que les infraestructures no han d'estar
condicionades per interessos privats, sinó per l'interès públic,
que per tant ha de venir determinat per allò que decidim
col·lectivament després d'un debat en l'àmbit insular i no en
funció del que demandin les navilieres a cada moment.

Tampoc s'entén molt bé, si fa sis anys ja es van aturar els
primers intents d'ampliació de la infraestructura en el sentit que
ara veiem, per què s'ha trencat ara aquell suposat consens?
Quins són els nous elements que fan imprescindible la
construcció d'aquests ducs d'alba? I encara que es digui que
aquestes obres no estan pensades per a l'arribada de creuers al
Port de Ciutadella, en quin document de caràcter vinculant es
reflecteix aquesta afirmació? Recordem també que el Port de
Maó està a tan sols 45 km de distància i que pot absorbir sense
problemes la demanda d'atracament de vaixells de dimensions
majors. Amb això s'estalviaria una inversió de més de 4 milions
d'euros, en les circumstàncies actuals molt necessària en altres
camps.

I, finalment. Quan, d'una vegada per sempre, serem capaços
d'adonar-nos que cal canviar el xip en relació amb el model
socioeconòmic i ambiental vigent? Aquest model de consum
total, ja sigui de béns o serveis, ens duu al desastre i al
col·lapse. Els científics estan farts de dir que no podem
augmentar els índexs de contaminació i que un dels elements
claus per reduir-ho és la reducció de les taxes de desplaçament.
Així mateix, ens indiquen que la gestió del territori s'ha de
basar en l'equilibri amb els elements biòtics i abiòtics que el
conformen en concordança amb una activitat econòmica
sostenible. Aquesta fugida cap endavant construint o ampliant
noves infraestructures que al mateix temps serviran per a dur
més persones que incidiran negativament a la capacitat de
càrrega del territori no és cap solució, és insistir en les
polítiques de sempre.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Unidas Podemos
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears a
reconsiderar les conseqüències ambientals i territorials de
l'actuació planificada al Port de Ciutadella i paralitzi les
actuacions previstes fins a disposar del màxim consens sobre
aquest tema.

2. En relació al punt anterior, el Parlament de les Illes Balears
insta la Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern de les
Illes Balears a obrir un debat a l'illa de Menorca entre els
diferents agents socials entorn de la necessitat de l'ampliació
d'aquesta infraestructura.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears a realitzar un estudi
sobre les conseqüències de l'activitat humana a l'entorn de
l'antic Port de Ciutadella i de la zona de Son Blanc per
determinar els impactes submarins sobre els hàbitats existents.

Palma, a 19 de novembre de 2021
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
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El portaveu
Alejandro López i Soria

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 7021/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a condicions de feina de les cambreres de pis.

L’IBASSAL desenvolupa enguany dos projectes d’inversió
dirigits a la millora de les condicions laborals de les cambreres
de pis:

• Avaluació ergonòmica mitjançant sistemes de captació
i recreació de moviments amb sensors inercials, i realització
d’electromiografies dinàmiques en superfície.
• Tecnologia que permet comprendre i analitzar amb
millor precisió el comportament bioesquelètic, biomecànic
i biomètric de les treballadores durant la realització de les
seves funcions suposa una millora ambiciosa de garantia,
amb l’objectiu de prevenir lesions del tipus Trastorns
Músculo-esquelètics. 
• Creació d’entorns saludables per a les cambreres de pis.

Per últim, des de l’IBASSAL s’està realitzant aquest 2021
una campanya específica d’inspecció de l’ITSS per cobrir
aquest col·lectiu.

Palma, 11 de novembre de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 7162/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a ofertes de lloguer social que s'han de formular
per part de grans tenidors a l'empara del que preveu
l'article 26 bis de la llei.

S’han comunicat a la Conselleria un total de 95 ofertes de
lloguer social a persones que podrien perdre la propietat del seu
habitatge per l’execució de la seva hipoteca, dació en pagament
o situacions equivalents.

Palma, 29 de setembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 7163/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a ofertes de lloguer social que s'han formulat a
Menorca per part de grans tenidors a l'empara del que
preveu l'article 26 bis de la llei.

De les 95 ofertes de lloguer social que s’han comunicat, 2
d’aquestes corresponen a habitatges ubicats a l’illa de Menorca.

Palma, 29 de setembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 7164/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a adquisició d'immobles mitjançant el dret de
tanteig i retracte en els termes prevists a l'article 26 ter de
la Llei d'habitatge.

No s’ha exercit sobre cap edifici complet. No hi ha hagut
cap comunicació en aquest sentit que hagi passat els criteris de
condicions i preu.

Palma, 29 de setembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 7165/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a adquisició d'immobles a Menorca mitjançant el
dret de tanteig i retracte en els termes prevists a l'article 26
ter de la Llei d'habitatge.

No s’ha exercit sobre cap edifici complet. No hi ha hagut
cap comunicació en aquest sentit que hagi passat els criteris de
condicions i preu a l’illa de Menorca.

Palma, 29 de setembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas
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Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 7166 i 7167/21, de la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relatives a habitatges i terrenys en sòls classificats
com a urbans o urbanitzables adquirits mitjançant el dret
de tanteig i retracte en els termes prevists a l'article 26
quater de la Llei d'habitatge i a habitatges i terrenys en sòls
classificats com a urbans o urbanitzables ubicats a
Menorca adquirits mitjançant el dret de tanteig i retracte
en els termes prevists a l'article 26 quater de la Llei
d'habitatge.

Des de l’aprovació del Decret llei 3/2020, de 28 de febrer,
de mesures urgents en matèria d’habitatge, s’han adquirit 34
habitatges (amb escriptura pública d’adquisició) i cap terreny
urbà o urbanitzable a les Illes Balears. A l’illa de Menorca, no
s’han adquirit cap habitatge ni terreny.

Palma, 11 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 7168/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a ofertes econòmiques de promocions privades
d'habitatges protegits rebudes d'acord amb el que preveu
l'article 74 de la Llei d'habitatge.

Des de l’entrada en vigor de la llei s’han demanat i atorgat
7 qualificacions provisionals a promocions privades d’habitatge
protegit. D’aquestes, 3 han presentat l’oferta prevista a l’article
74 de la Llei 5/2018, totes elles a l’illa d’Eivissa, corresponents
a 181 habitatges. Les altres no ho han fet perquè són
qualificacions corresponents a expedients iniciats amb
anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei d’Habitatge o encara
es troben en tràmit.

Palma, 13 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 7169/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a ofertes econòmiques de promocions privades
d'habitatges protegits ubicades a Menorca rebudes d'acord
amb el que preveu l'article 74 de la Llei d'habitatge.

Cap. Des de l’entrada en vigor de la Llei 5/2018 no s’ha
demanat cap qualificació provisional de promocions privades
d’habitatges protegits a l’illa de Menorca, per la qual cosa
tampoc s’ha presentat cap oferta ni s’ha pogut exercir cap dret
d’adquisició preferent.

Palma, 13 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 7170/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a ofertes econòmiques de promocions privades
d'habitatges protegits sobre les quals s'ha exercit el dret
d'adquisició preferent d'acord amb el que preveu l'article
74 de la Llei d'habitatge.

No s’ha exercit aquest dret, ja que és més econòmic i
suposa menys riscos destinar els recursos a la promoció
d’habitatges protegits de lloguer social per part de l’IBAVI.

Palma, 29 de setembre de 2021
El  conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 7171/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a ofertes econòmiques de promocions privades
d'habitatges protegits ubicades a Menorca sobre les quals
s'ha exercit el dret d'adquisició preferent d'acord amb el
que preveu l'article 74 de la Llei d'habitatge.

Cap. Des de l’entrada en vigor de la Llei 5/2018 no s’ha
demanat cap qualificació provisional de promocions privades
d’habitatges protegits a l’illa de Menorca, per la qual cosa
tampoc s’ha presentat cap oferta ni s’ha pogut exercir cap dret
d’adquisició preferent.

Palma, 13 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 7172 i 71731/21, de la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relatives a transmissions d'habitatges protegits
ubicades a Menorca sobre les quals s'ha exercit el dret de
tanteig i retracte previst a l'article 75 de la Llei d'habitatge.

Hi ha hagut vint resolucions d’exercici del dret a Balears
des de l’aprovació del Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de
mesures urgents en matèria d’habitatge. Dos a l’illa de
Menorca.

Palma, 11 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas
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Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 7176/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a convenis de col·laboració amb grans tenidors
subscrits d'acord amb el que preveu l'article 30 de la Llei
d'habitatge.

Des de l’entrada en vigor de la llei no s’ha signat cap
conveni d’aquest tipus. S’havia signat un de forma prèvia a
l’entrada en vigor de la llei.

Palma, 29 de setembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 7177 a 7179/21, de la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relatives a actuacions inspectores durant els anys
2019, 2020 i primer semestre de 2021 en compliment de
l'article 40 de la Llei d'habitatge.

• 2019: 458 actuacions a pisos de grans tenidors.
• 2020: 181 actuacions a pisos de grans tenidors.
• 2021 (fins dia 29 de setembre): 81 actuacions a pisos de

grans tenidors.

Palma, 29 de setembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 7180 a 7182/21, de la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relatives a actuacions inspectores durant els anys
2019, 2020 i primer semestre de 2021 a Menorca en
compliment de l'article 40 de la Llei d'habitatge.

• 2019: 13 actuacions a pisos de grans tenidors.
• 2020: 16 actuacions a pisos de grans tenidors.
• 2021 (fins dia 29 de setembre): 28 actuacions a pisos de

grans tenidors.

L’abril de 2020 es van paralitzar les inspeccions per la
situació d’excepcionalitat a causa de la COVID-19. A finals de
2020 es va reprendre el servei d’inspecció amb normalitat.

Palma, 4 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
O)

A les Preguntes RGE núm. 7183, 7185 i 7187/21, de la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relatives a requeriment de col·laboració a
companyies subministradores i entitats gestores durant els
anys 2019, 2020 i primer semestre de 2021.

L’any 2019 es van demanar 573 peticions d’acreditació de
consums de subministraments a diferents  companyies per
confirmar els criteris de desocupació establerts per la Llei
5/2018 i fixats pel Decret 36/2019. L’any 2020 es varen
demanar 230 peticions. Dins el 2021, fins al moment, s’han
realitzat 67 peticions.

Palma, 4 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 7189/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a cessió d'habitatges desocupats de grans tenidors.

S’ha iniciat un procediment expropiatori que va incloure 56
habitatges. A dia d’avui, superada la visita per a l’elaboració de
l’acta prèvia d’ocupació, s’hi mantenen 22 habitatges, que
s’ocuparan aviat. Els restants habitatges que reunien tots els
criteris s’han venut o llogat a particulars, per la qual cosa
compleixen la seva funció social.

Palma, 4 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 7190/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a cessió d'habitatges desocupats de grans tenidors
a Menorca.

Al procediment es van incloure 23 habitatges a Menorca. A
l’etapa actual de tramitació es mantenen 8, que s’ocuparan
aviat.

Palma, 4 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas
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Ordre de Publicació
R)

A les Preguntes RGE núm. 7191 a 7193/21, de la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relatives a aprovació del reglament que estableix les
situacions de manteniment dels subministraments bàsics
prevists a l'article 43, apartat 2, de la Llei d'habitatges, a
import del Fons d'atenció solidària de subministraments
bàsics i a acords o convenis de col·laboració amb
companyies subministradores d'aigua, electricitat i gas per
dotar el Fons d'atenció solidària de subministraments
bàsics.

Els Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics,
previst a l’article 44 de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de
l’habitatge de les Illes Balears, està en fase de desenvolupament
reglamentari. Fins que no es constitueixi aquest fons, des del
Govern de les Illes Balears hem donat solucions en aquest
mateix sentit. En l’actualitat, des de la Conselleria d’Afers
Socials i Esports i la Conselleria de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica s’està donant
cobertura per a garantir el subministrament bàsic d’aigua,
electricitat i gas a través de dues convocatòries d’ajuts:

Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades
sense ànim de lucre que gestionen ajuts econòmics per pal·liar
la pobresa energètica. L’objecte d’aquesta convocatòria és la
concessió de subvencions destinades a finançar projectes
d’entitats privades sense ànim de lucre que presten serveis a
persones en situació de necessitat, que incloguin la cobertura de
despeses bàsiques vinculades al subministrament i consum
d’energia (gas i electricitat) i la gestió dels ajuts econòmics.

Convocatòria d’ajuts per entitats que desenvolupen projectes en
l’àmbit de la D.G. de Serveis Socials duent a terme activitats
per a la cobertura de necessitats bàsiques de la població en
situació de greu precarietat econòmica. L’objecte d’aquesta
convocatòria és finançar projectes d’entitats sense ànim de
lucre en relació amb les competències pròpies de la Direcció
General de Serveis Socials i especialment aquells projectes
destinats a atendre les situacions de necessitats sobrevingudes
per aquelles persones i/o unitats familiars que, davant el greu
i imminent risc col·lectiu d’emergència sanitària i social
derivada de la COVID-19, hagin alterat substancialment les
seves condicions de vida, en particular, aquelles que han de
veure amb la insolvència per mitjans propis de la provisió
d’aliments i altres productes de primera necessitat,
subministraments bàsics i altres despeses.

Aquestes dues convocatòries varen sumar un total de
400.000e€ per als dos últims anys. Per altra banda, des del
Govern també es contribueix a cobrir les necessitats bàsiques
de la població en situació de vulnerabilitat econòmica, primer
a través del Pla de serveis comunitaris que anualment es destina
als ajuntaments fins a dos milions d’euros per urgències com,
per exemple, no poder pagar el rebut de la llum.

Respecte als acords o convenis de col·laboració establerts
entre el Govern de les Illes Balears amb companyies
subministradores d’aigua, electricitat i gas, encara no s’ha
signat cap conveni amb ells.

Per últim, la Conselleria de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica està desenvolupant

reglamentàriament la que serà la Mesa per a la garantia de
manteniment dels subministraments bàsics, òrgan de consulta,
debat i assessorament per establir criteris i actuacions en
l’àmbit relatiu a la garantia del manteniment dels
subministraments bàsics, així com per diagnosticar aquestes
situacions i articular les mesures de coordinació i col·laboració
necessàries entre tots els agents participants per assegurar els
subministraments bàsics a les famílies.

Palma, 19 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 7194/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a relació de reunions celebrades per la Mesa
Autonòmica de l'Habitatge.

La Mesa Autonòmica de l’Habitatge té una periodicitat de
reunions mínima anual, d’acord amb la normativa que la regula.
S’han mantingut dues reunions amb dates 17 de febrer de 2020
i 7 de maig de 2020.

Palma, 4 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 7195/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a relació de reunions celebrades per la Mesa per a
la garantia del manteniment dels subministraments bàsics.

Aquesta conselleria informa i aclareix que la Mesa per a la
garantia del manteniment del subministraments bàsics
contemplada en el Títol IV, concretament en els articles 52 a 54
de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes
Balears, té una sèrie de competències similars a les de la Mesa
per a la lluita contra la pobresa energètica, però no són el
mateix. En el cas d’aquesta última creada per Resolució del
conseller de Territori, Energia i Mobilitat en data 23 de
setembre de 2015 i modificada per Resolució del conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius en data 21 de
novembre de 2019 té competències que van més enllà de
l’àmbit competencial i exclusiu d’habitatge, per tant són Taules
diferenciades. L’última reunió de la Mesa per a la lluita contra
la pobresa energètica a data de dia 18 de febrer de 2021.

Així mateix, no consta que s’hagi constituït la Mesa per a
la garantia del manteniment dels subministraments bàsics, que
no dependrà necessàriament d’aquesta Conselleria, i que està
pendent de desenvolupament reglamentari quant a la seva
composició i organicitat, tal i com es reflecteix per imperatiu
legal en l’article 54 de la Llei 5/2018.

Palma, 29 de setembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, 
Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez
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Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 7196/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a actuacions dutes a terme amb l'import de les
fiances dipositades.

L’esmentada llei està vigent des del 26 de juny de 2018,
l’article 56.3 estipula que “l’import de les fiances dipositades
s’ha de destinar a inversions per a la promoció, la construcció
i la rehabilitació d’habitatges protegits; a actuacions directes en
nuclis antics o subjectes a processos de renovació urbana; a
mesures de foment de lloguer; al finançament de polítiques de
foment del dret a l’habitatge, i al finançament del servei
d’acompanyament en matèria d’habitatge, sempre que es
garanteixi la devolució de les fiances que siguin reclamades en
el termini i la forma escaients, amb el percentatge de reserva
establert per decret”.

Aquest percentatge de reserva es va establir en el 20%,
l’increment del saldo net de fiances des del moment
d’aprovació de la llei fins a agost de 2021 ha suposat un import
de 13.229.467,74€, com es pot veure al quadre i gràfic que
adjunt a la resposta. Per altra part, el 80% d’aquesta quantitat
és 10.583.574€.

La finalitat d’aquest fons es contempla a la norma d’una
manera molt ampla, coincidint amb l’objecte social d’aquest
institut, i no resulta necessari establir una operativa de origen
i aplicació de fons específica de justificació. Aquí presentem
una relació de conceptes i imports meritats al període de
referència d’inversions dutes a terme per l’IBAVI, i no
associades a cap fons finalista específic:

- 9 habitatges de tempteig l’exercici 2018: 1.090.433,30€
- 5H REGAL: 526.135,93€
- 4H Sant Lluís: 569.354,00€
- Eivissa UA-14: 2.750.187,24€
- 40H MAÓ: 1.431.381,42€
- 18 MAÓ Borja Moll: 1.103.106,91€
- 57 Molinar: 1.609.574,00€
- 23H Santanyí: 1.124.564,00€
- 14 MAÓ Roca i Vinent: 375.411,00€
- 15 MAÓ Roca i Vinent: 387.774,00€

Podeu consultar en aquest enllaç el saldo de dipòsits i la
gràfica corresponent.

Palma, 20 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 7197 a 7202/21, de la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relatives a demandants inscrits al registre públic de
demandants d'habitatge protegit a data de 19 de juny de
2019, 2020 i 2021 i a demandants inscrits al registre públic
de demandants d'habitatge protegit a data de 19 de juny de
2019, 2020 i 2021 a Menorca.

En relació amb la seva pregunta, abans de res, puntualitzar
que el Registre Públic del Demandant d’Habitatge Públic és
una base de dades preparada per reflectir la situació actual del
moment concret en què es fa la consulta, d’acord amb la
necessitat d’informació actualitzada i vigent. Podríem dir, fent
un símil literari amb la fotografia, que allò que podem fer quan
sigui necessari és una “foto” fixa d’un moment en concret, però
no podem perdre de vista que allò “retratat” és una escena en
moviment, el qual no queda completament reflectit a la foto. És
a dir, contínuament les dades es veuen modificades per baixes
al registre per desistiment, per baixes al registre per l’obtenció
d’adjudicació o per altres causes. A més, en el moment de fer
la “foto” sempre hi poden haver registres efectuats a diferents
seus pendents encara d’introduir al sistema.

La situació reflectida més aproximada a la data de la
sol·licitud que tenim i que us facilitem a continuació és la del
30 de juny de 2021, data de tancament del 2n trimestre, en la
qual figuraven 8.651 demandants al total de la CAIB i 633
demandants pel que fa al cas concret de Menorca.

Cal tenir en compte que aquestes dades inclouen tots els
règims d’ús (compra, lloguer, i lloguer opció a compra).

Palma, 15 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
W)

A les Preguntes RGE núm. 7203 a 7205/21, de la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relatives a habitatges inscrits al Registre d'habitatges
protegits a data de 19 de juny de 2019, 2020 i 2021.

El Registre d’habitatges protegits no està oficialment
constituït, ja que està pendent de desenvolupament normatiu.
En qualsevol cas, la Conselleria disposa de tots els expedients
de qualificació definitius d’HPO, així que té accés a tota la
informació relativa a pisos protegits construïts a les Illes
Balears.

Independentment d’això, alguns grans tenidors sí que han
comunicat igualment els seus habitatges protegits. En concret,
el 19 de juny de 2019 s’havien comunicat 104 habitatges
protegits, l’any 2020, 112 habitatges i l’any 2021, 115
habitatges.

Palma, 4 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas
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Ordre de Publicació
X)

A les Preguntes RGE núm. 7206 a 7208/21, de la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt, relatives a habitatges inscrits al Registre d'habitatges
protegits a data de 19 de juny de 2019, 2020 i 2021 a
Menorca.

El Registre d’habitatges protegits no està oficialment
constituït, ja que està pendent de desenvolupament normatiu.
En qualsevol cas, la Conselleria disposa de tots els expedients
de qualificació definitius d’HPO, així que té accés a tota la
informació relativa a pisos protegits construïts a les Illes
Balears.

Independentment d’això, alguns grans tenidors sí que han
comunicat igualment els seus habitatges protegits. En concret
a Menorca, el 19 de juny de 2019 s’havien comunicat 6
habitatges protegits, l’any 2020, 6 habitatges i l’any 2021, 6
habitatges.

Palma, 4 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 7209/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a no-formalització en escriptura pública
d'adquisició d'algun habitatge de protecció pública.

Els notaris han de comprovar aquests requisits de forma
prèvia a signar l’escriptura pública, però això no imposa cap
obligació de comunicació en aquest sentit cap a l’Administració
de la CAIB. Si que hi ha hagut consultes en aquest sentit per
part d’immobiliàries i particulars, que es resolen puntualment,
indicant el procediment a seguir: demanar certificat de preu
màxim a la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura i,
posteriorment, comunicar la voluntat de vendre a l’IBAVI.

Palma, 13 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 7210/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a no-formalització en escriptura pública
d'adquisició d'algun habitatge de protecció pública a
Menorca.

Els notaris han de comprovar aquests requisits de forma
prèvia a signar l’escriptura pública, però això no imposa cap
obligació de comunicació en aquest sentit cap a l’Administració
de la CAIB. Si que hi ha hagut consultes en aquest sentit per
part d’immobiliàries i particulars, que es resolen puntualment,
indicant el procediment a seguir: demanar certificat de preu
màxim a la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura i,
posteriorment, comunicar la voluntat de vendre a l’IBAVI.

Palma, 13 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 7211/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a denegacions d'inscripció de títols d'adquisició
d'habitatges de protecció pública per no haver-ho
comunicat a l'administració competent en habitatge.

No hi ha constància de denegacions d’inscripcions
d’escriptura de compravenda per aquest motiu, però en tot cas
tampoc s’haurien de comunicar formalment a la CAIB per part
dels registradors.

Palma, 13 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 7212/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a denegacions d'inscripció de títols d'adquisició
d'habitatges de protecció pública a Menorca.

No hi ha constància de denegacions d’inscripcions
d’escriptures de compravenda a Menorca per aquest motiu,
però en tot cas tampoc s’haurien de comunicar formalment a la
CAIB per part dels registradors.

Palma, 13 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 7213/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a quantitat ingressada com a conseqüència de les
multes imposades amb caràcter sancionador derivades de
l'aplicació de la Llei d'habitatge.

Les sancions imposades des de l’entrada en vigor de la Llei
sumen 898.336€ però des de la Conselleria no es pot confirmar
el cobrament íntegre d’aquest import, ja que una vegada
imposada la sanció correspon a l’ATIB el seu cobrament.

Palma, 13 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas
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Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 7214/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a polítiques públiques destinades a garantir el dret
a l'habitatge finançades amb l'import ingressat com a
conseqüència de les multes imposades amb caràcter
sancionador derivades de l'aplicació de la Llei d'habitatge.

Els imports de les sancions imposades en aplicació del
règim sancionador establert a la Llei 5/2018 s’ingressen a la
caixa comuna de la comunitat autònoms, no quedant
directament vinculats a la seva reinversió en polítiques
d’habitatge. En qualsevol cas, el pressuposts de 2021 ha
suposat la inversió més alta en matèria de construcció
d’habitatge social que s’hagi afrontat mai per part del Govern.

Palma, 5 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 7215/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a efectius del cos d'inspectors adscrits a la
conselleria competent en matèria d'habitatge que vetlen per
l'aplicació de la Llei d'habitatge.

En relació amb la seva pregunta, en l’actualitat hi ha 6
persones adscrites a Inspecció a la Conselleria de Mobilitat i
Habitatge. La Llei 5/2018, de 19 de juny, d’Habitatge de les
Illes Balears, ens va proporcionar les eines necessàries per
impulsar una nova política d’habitatge molt necessària i ha
suposat el desplegament, per primera vegada, d’una acció
política d’habitatge contundent a les nostres illes. Amb aquesta
llei es creava una normativa concreta per a la inspecció
d’habitatges, mai assumit pel Govern de les Illes Balears en
anys posteriors.

Una de les mesures que inclou la Llei d’Habitatge de les
Illes Balears és la cessió d’ús temporal dels pisos buits dels
grans tenidors i és ara mateix amb el que els inspectors estan
treballant principalment. Tenim dos objectius claus i amb els
que estam treballant des del servei d’inspecció:
• Ampliar els mecanismes de control sobre l’activitat dels

grans tenidors per a exigir la seva responsabilitat a través
dels mecanismes de compra preferent al parc públic
d’habitatges.

• Completar els processos iniciats de cessió obligatòria d’ús
i explorar noves possibilitats d’adquisició de grans tenidors.

Ara mateix, ens trobem en la fase des desplegament
reglamentari d’aquesta llei que materialitzarà d’una manera
plena el que s’ha anat planificant i posant en marxa des de la
seva aprovació.

Palma, 11 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 7216/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a efectius del cos d'inspectors adscrits a la
conselleria competent en matèria d'habitatge que vetlen per
l'aplicació de la Llei d'habitatge a Menorca.

Hi ha 6 persones adscrites a la inscripció en l’actualitat i fan
feina a totes les illes, inclosa l’illa de Menorca.

Palma, 13 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 7217/21, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a aprovació del Pla director sectorial d'habitatge
de les Illes Balears.

No s’ha iniciat la redacció del pla director sectorial
d’habitatge, si bé és cert que els continguts recollits a l’article
78 ter de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de Directrius d’Ordenació
Territorial de les Illes Balears i Mesures Tributàries (introduït
pel Decret llei 3/2020), són els que articulen la política que en
matèria d’habitatge està desenvolupant el Govern i que per tant
ja s’estan aplicant.

Palma, 5 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 7220 a 7224/21, del diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a discriminació lingüística (I
a V).

La Conselleria de Salut i Consum garanteix els drets
lingüístics dels professionals i dels usuaris del Servei de Salut
de les Illes Balears en relació amb la possibilitat d’usar
qualsevol de les dues llengües oficials de les Illes Balears.

Segons la normativa autonòmica actual, que correspon al
Decret de Llengües Oficials de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears “tots els treballadors públics de
la comunitat autònoma han de conèixer les dues llengües
oficials en un nivell de que els permeti desenvolupar les
funcions del seu lloc de feina i facilitar al ciutadà l’exercici dels
seus drets lingüístics”.

Tant els professionals com els usuaris s’han d’adaptar a allò
que diu la normativa i es poden expressar en qualsevol de les
dues llengües. El que garanteix la Conselleria de Salut i
Consum, és que cap atenció a pacients sigui rebutjada per raó
de llengua i és això el que suposaria l’obertura d’un expedient
administratiu per analitzar el cas concret.
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Com fan la resta d’administracions i davant qualsevol
reclamació o queixa, la Conselleria de Salut i Consum posa a
disposició dels usuaris de la Sanitat Pública el Servei d’Atenció
a l’Usuari del Servei de Salut i els servei d’Atenció al Pacient
dels hospitals. Quan hi ha una reclamació o queixa relacionada
amb qualsevol tipus de situació donada dins l’administració i
amb la qual una persona està en desacord, s’inicia un
procediment per tal de donar una resposta a la qual està
obligada la pròpia administració en qualsevol dels seus àmbits,
segons la Llei de procediment  administratiu.

La Conselleria de Salut i Consum considera que amb la
normativa vigent es poden preservar els drets lingüístics dels
professionals i els ciutadans de les Illes Balears dins l’àmbit del
Servei de Salut.

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

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 7230/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes destinades al foment de les instal·lacions
d'energia solar fotovoltaica (1).

Les dades que consten en aquesta conselleria respecte als
anys 2020 i 2021 són les següents:
• A l’illa de Mallorca: 3.002 sol·licituds presentades.
• A l’illa de Menorca: 619 sol·licituds presentades.
• A l’illa d’Eivissa: 465 sol·licituds presentades.
• A l’illa de Formentera: 30 sol·licituds presentades.
• Sense illa definida: 505 sol·licituds.

Palma, 11 d’octubre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 7231/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes destinades al foment de les instal·lacions
d'energia solar fotovoltaica (2).

Les dades que consten en aquesta conselleria respecte als
anys 2020 i 2021 són les següents:
• A l’illa de Mallorca: 3.002 sol·licituds tramitades.
• A l’illa de Menorca: 619 sol·licituds tramitades.
• A l’illa d’Eivissa: 465 sol·licituds tramitades.
• A l’illa de Formentera: 30 sol·licituds tramitades.

Palma, 11 d’octubre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AK)

A les Preguntes RGE núm. 7232 a 7234/21, de la
diputada María Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a ajudes destinades al
foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica (3
a 5).

Les dades que consten en aquesta conselleria respecte als
anys 2020 i 2021 són les següents:
• A l’illa de Mallorca: 1.586 sol·licituds concedides,

notificades i justificades.
• A l’illa de Menorca: 380 sol·licituds concedides,

notificades i justificades.
• A l’illa d’Eivissa: 284 sol·licituds concedides, notificades

i justificades.
• A l’illa de Formentera: 18 sol·licituds concedides,

notificades i justificades.

Palma, 11 d’octubre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AL)

A les Preguntes RGE núm. 7235 a 7237/21, de la
diputada María Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a ajudes destinades al
foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica (6
a 8).

En relació als anys 2020 i 2021 el número de subvencions
concedides i els imports pagats i desglossats per illes són les
següents:
• A l’illa de Mallorca: 711 ajudes pagades per import de

2.414.447€
• A l’illa de Menorca: 233 ajudes pagades per import de

606.939€
• A l’illa d’Eivissa: 118 ajudes pagades per import de

407.008€
• A l’illa de Formentera: 24 ajudes pagades per import de

41.119€

En relació al número d’ajudes no pagades i desglossats per
illes són les següents:
• A l’illa de Mallorca: 828 ajudes no pagades.
• A l’illa de Menorca: 163 ajudes no pagades.
• A l’illa d’Eivissa: 143 ajudes no pagades.
• A l’illa de Formentera: 24 ajudes no pagades.

Palma, 11 d’octubre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-119.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-119.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-119.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-119.pdf#page=28


7534 BOPIB núm. 131 - 26 de novembre de 2021

Ordre de Publicació
AM)

A les Preguntes RGE núm. 7238 a 7239/21, de la
diputada María Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a ajudes destinades al
foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica (9
i 10).

L’any 2020 pertanyia al programa operatiu dels Fons Feder
2014-2020, amb la qual cosa el 2021 ja no correspon a aquests
fons. En el cas de 2020 no es va exhaurir tot el pressupost, que
com la resta de fons d’aquest tipus, va passar a la Caixa
comuna de liquidació de pressuposts.

L’any 2021 no s’ha exhaurit però en estar l’any en curs i
estem en un període obert de convocatòria no podem avançar
dades fins que transcorri l’últim trimestre de l’any.

Palma, 11 d’octubre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 7240/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes destinades al foment de les instal·lacions
d'energia solar fotovoltaica (11).

Sí, ha augmentat el nombre de sol·licituds, en concret en el
primer semestre de 2021 la demanda de subvencions a
l’autoconsum energètic d’empreses i particulars de Balears en
els primers multiplica per deu la de l’any 2018.

Palma, 11 d’octubre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AO)

A les Preguntes RGE núm. 7244 i 7245/21, de la
diputada María Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a temporada turística fins
a Nadal i a pla de contingència en cas que no s'allargui la
temporada turística.

La indústria turística és una activitat econòmica que
necessita de molta planificació i coordinació entre les distintes
parts de la cadena de valor. Les accions necessàries per influir
a l’allargament de la temporada es van començar a prendre a la
primera meitat de 2021, quan els partits i agents socials del
Pacte de Reactivació van aprovar el Pla de Reactivació
Turística, que tenia accions en 5 eixos pensades per assegurar
la temporada, en primer lloc, i ampliar-la al màxim possible
més enllà del mesos d’estiu.

En aquest pla, hi figuraven accions de comàrketing, per
assegurar la connectivitat aèria de l’arxipèlag amb els nostres
mercats emissors, els bons interilles per estimular el mercat
intern, o el Safety Pack per explicar als mercats emissors que

som un destí segur i transmetre la confiança necessària per
estimular la mobilitat.

Més enllà del Pla, al setembre es va aprovar una nova
convocatòria de comàrketing nacional per tal de reforçar
aquesta connectivitat amb la península els mesos de tardor. A
més de tot això, des del Govern tenim un constant contacte amb
els representants dels nostres mercats emissors internacionals
principals.

En cas que la mobilitat es veiés un cop més paralitzada per
algun motiu, el pla del Govern és el mateix que ha aplicat
durant aquest any i mig de pandèmia: protegir a la població
dels riscs que hi pugui haver, ja siguin epidemiològics, amb les
mesures d’aïllament social, o econòmics i socials, amb el
desplegament del major escut social vist a Balears. Donada la
nostra especialització productiva, la protecció del sector públic
en cas que el nostre sector tractor no pugui funcionar a ple
rendiment és l’única solució si es vol evitar la depauperació
social que suposen igualment tant les anomenades polítiques
d’austeritat, com la pura inactivitat en un context d’activitat
deprimida, tal i com va exercir l’anterior Govern de Rajoy a
l’anterior crisi. Aquest Govern no dubtarà de protegir la seva
població en cas d’un nou xoc que limiti l’activitat econòmica
ja sigui per motius epidemiològics o purament econòmics,
evitant així caure en els errors de l’anterior crisi que van
retardar per més de 10 anys la recuperació del creixement
econòmic.

En tot cas, però, les xifres tan turístiques con econòmiques
i laborals no fan sospitar de la necessitat d’aquesta mena de
plans de contingència, donat que som la CA que més turistes
hem captat de tota Espanya, incrementant la despesa turística
mitjana, alhora que tenim la taxa d’atur més baixa de la nació.

Palma, 4 de novembre de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AP)

A les Preguntes RGE núm. 7266 i 7293/21, de la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a barracons (aules
modulars) als centres educatius d’Eivissa, de Formentera,
de Mallorca i de Menorca a 15 de setembre de 2015 a 2021.

A continuació detallam el nombre d’aules modulars per illa
i per curs acadèmic des de 2015.

Evolució de les aules modulars

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

2019
2020

2020
2021

2021
2022

Mallorca 57 72 86 88 81 73 78

Menorca 13 13 12 11 6 6 3

Eivissa i
Formentera

13 22 25 31 34 28 19

Total 83 107 123 130 121 107 100
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Palma, 11 de novembre de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 7310/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fugues produïdes l'any 2021 del Centre
(CIMI) Es Pinaret fins a dia 7 de setembre de 2021.

No s’ha produït cap fuga.

Palma, 15 d’octubre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 7311/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fugues produïdes l'any 2021 del Centre
(CIMI) Es Mussol fins a dia 7 de setembre de 2021.

No s’ha produït cap fuga.

Palma, 15 d’octubre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 7312/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fugues produïdes l'any 2021 del Centre
(CIMI) Es Fusteret fins a dia 7 de setembre de 2021.

No s’ha produït cap fuga.

Palma, 15 d’octubre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 7313/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a no-retorns l'any 2021 del Centre (CIMI)
Es Pinaret fins a dia 7 de setembre de 2021.

Gener 2. Febrer 2. Març 1. Abril 1. Maig 2. Juny 3. Juliol
4. Agost 2. Setembre 0.

Palma, 15 d’octubre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 7314/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a no-retorns l'any 2021 del Centre (CIMI)
Es Mussol fins a dia 7 de setembre de 2021.

Gener 0. Febrer 0. Març 0. Abril 1. Maig 0. Juny 0. Juliol
1. Agost 1. Setembre 0.

Palma, 15 d’octubre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 7315/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a no-retorns l'any 2021 del Centre (CIMI)
Es Fusteret fins a dia 7 de setembre de 2021.

Gener 0. Febrer 2. Març 1. Abril 0. Maig 0. Juny 3. Juliol
2. Agost 0. Setembre 0.

Palma, 15 d’octubre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 7316/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a autolesions l'any 2021 del Centre
(CIMI) Es Pinaret fins a dia 7 de setembre de 2021.

Gener 0. Febrer 3 reivindicatives i 1 auto lesiva. Març 2
reivindicatives. Abril 0. Maig 1 reivindicativa. Juny 1
reivindicativa. Juliol 2 reivindicatives. Agost 0. Setembre 0.

Palma, 15 d’octubre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 7317/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a autolesions l'any 2021 del Centre
(CIMI) Es Mussol fins a dia 7 de setembre de 2021.

No s’ha produït cap autolesió.

Palma, 15 d’octubre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez
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Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 7318/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a autolesions l'any 2021 del Centre
(CIMI) Es Fusteret fins a dia 7 de setembre de 2021.

Una al març i una al maig.

Palma, 15 d’octubre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 7319/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a agressions a treballadors l'any 2021 del
Centre (CIMI) Es Pinaret fins a dia 7 de setembre de 2021.

Gener 2 lleus. Febrer 1 lleu. Març 1 greu i 3 lleus. Abril 0.
Maig 2 lleus. Juny 0. Juliol 1 greu i 1 lleu. Agost 0. Setembre
fins a dia 7, 0.

Palma, 15 d’octubre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 7320/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a agressions a treballadors l'any 2021 del
Centre (CIMI) Es Mussol fins a dia 7 de setembre de 2021.

No s’ha produït cap agressió a treballadors.

Palma, 15 d’octubre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 7321/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a agressions a treballadors l'any 2021 del
Centre (CIMI) Es Fusteret fins a dia 7 de setembre de 2021.

No s’ha produït cap agressió a treballadors.

Palma, 15 d’octubre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 7322/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació de les obres, a setembre de
2021, de l'edifici administratiu d'Es Pinaret.

El contracte de demolició està licitat i adjudicat. L’inici de
les obres es farà una vegada acabades les migracions dels
controls dels serveis de seguretat a la zona d’accés i entrada
nova, actualment en procés.

Palma, 15 d’octubre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 7323/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació de les obres, a setembre de
2021, de l'edifici Es Pinaret II o Es Quatre Pins.

Les obres de l’edifici de les llars de 4 Pins es troba en la
seva fase final preveient-se la posada en marxa dins aquest
darrer trimestre de 2021.

Palma, 15 d’octubre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 7324/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a residents-interns al centre d'Es Pinaret
a setembre de 2021.

A dia 25/09/2021 hi havia 48 interns residents.

Palma, 15 d’octubre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 7325/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a residents-interns al centre d'Es Mussol
a setembre de 2021.

A dia 25/09/2021 hi havia 10 interns residents.

Palma, 15 d’octubre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez
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Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 7326/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a residents-interns al centre d'Es Fusteret
a setembre de 2021.

A dia 25/09/2021 hi havia 7 interns residents.

Palma, 15 d’octubre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 12815/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, sobre l'ús de fons provinents de l'Impost
de Turisme Sostenible (ITS) per ajudar a finançar el
concert organitzat pels 40 Principals a Palma.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de novembre de 2021, conformement amb els articles 46.2,
106 i 107 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita que la Comissió de Turisme i Treball
acordi la compareixença urgent del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.

Motivació del procediment d'urgència: Atès l'impacte social
produït per l'ús de fons provinents de l'Impost del Turisme
Sostenible (ITS) per ajudar a finançar el concert organitzat pels
40 Principals a Palma.

Palma, a 24 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 12206 i 12396/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de novembre de 2021, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pel diputat
José Javier Bonet i Díaz i la diputada Margalida Durán i
Cladera, ambdós del Grup Parlamentari Popular, relatives a
acord per a l'adquisició de l'antic quarter de Son Busquets i a
ingrés mínim vital, per la pregunta RGE núm. 12856 i
12857/21, relatives a mesures per l'augment dels casos COVID

i a actuació de la Conselleria d'Educació i la Inspecció
Educativa respecte de la denúncia d'assetjament d'una
professora de l'IES Madina Mayurqa, respectivament.

Palma, a 24 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al

Projecte de llei RGE núm. 9509/21, de consells insulars. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de novembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
12858/21, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Ciudadanos,
VOX-Actua Balears i El Pi-Proposta per les Illes Balears i pel
diputat Antonio Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, i,
conformement amb l'article 104.2, acorda, de manera
excepcional, d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al
projecte de llei esmentat fins al proper dia 3 de desembre de
2021.

Palma, a 24 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Interpel·lació RGE núm. 12166/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de novembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
12939/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, i accepta la retirada de la interpel·lació
esmentada, relativa a política general del Govern en relació
amb la garantia de subministrament en cas d'una apagada
general.

Palma, a 24 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Correcció d’errades de la Llei 3/2021, de 10 de

novembre, per impulsar i agilitzar la tramitació d’ajudes i
altres actuacions en matèria d’habitatge. 

Havent advertit una errada a les versions catalana i
castellana de la Llei 3/2021, de 10 de novembre, per impulsar
i agilitzar la tramitació d’ajudes i altres actuacions en matèria
d’habitatge, publicada en el BOIB núm. 157, de dia 13 de
novembre de 2021, es procedeix a la seva correcció en el sentit
següent:
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Versió catalana:

A l’apartat 15 de la disposició final primera:

Allà on diu: 

“o) Comunicar als grans tenidors d'habitatge qualsevol
canvi pel que fa a la situació dels habitatges que consten
inscrits en el Registre d'habitatges desocupats fora del
termini recollit a les disposicions legals o reglamentàries.”

Ha de dir

“o) Comunicar els grans tenidors d'habitatge qualsevol
canvi pel que fa a la situació dels habitatges que consten
inscrits en el Registre d'habitatges desocupats fora del
termini recollit a les disposicions legals o reglamentàries.”

Versió castellana:

A l’apartat 15 de la disposició final primera:

Allà on diu: 

“o) Comunicar a los grandes tenedores de vivienda
cualquier cambio en cuanto a la situación de las viviendas
que constan inscritos en el Registro de viviendas
desocupadas fuera del plazo recogido en las disposiciones
legales o reglamentarias.”

Ha de dir

“o) Comunicar los grandes tenedores de vivienda
cualquier cambio en cuanto a la situación de las viviendas
que constan inscritas en el Registro de viviendas
desocupadas fuera del plazo recogido en las disposiciones
legales o reglamentarias.”

Palma, 23 de novembre de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Canvis a les comissions de Peticions i de Reglament per

part del Grup Parlamentari Popular.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de novembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
12762/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i resta
assabentada dels canvis següents:

Comissió de Reglament
El diputat Mariano Juan i Guasch substitueix el diputat
Miquel Vidal i Vidal.

Comissió de Peticions
El diputat Miquel Vidal i Vidal substitueix el diputat
Mariano Juan i Guasch.

Palma, a 24 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Canvis a la Comissió de Peticions per part del Grup

Parlamentari Socialista.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de novembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
12768/21, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i resta
assabentada dels canvis següents:

Comissió de Peticions
El diputat Joan Ferrer i Ripoll substitueix la diputada
Irantzu Fernández i Prieto.

Palma, a 24 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 12757/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu per metre cúbic d'aigua dessalada subministrat als municipis de les Illes Balears (1).
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	RGE núm. 12905/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a atenció presencial a Ciutadella de l'IBAVI.
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	A les Preguntes RGE núm. 7166 i 7167/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a habitatges i terrenys en sòls classificats com a urbans o urbanitzables adquirits mitjançant el dret de tanteig i retracte en els termes prevists a l'article 26 quater de la Llei d'habitatge i a habitatges i terrenys en sòls classificats com a urbans o urbanitzables ubicats a Menorca adquirits mitjançant el dret de tanteig i retracte en els termes prevists a l'article 26 quater de la Llei d'habitatge.
	A la Pregunta RGE núm. 7168/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ofertes econòmiques de promocions privades d'habitatges protegits rebudes d'acord amb el que preveu l'article 74 de la Llei d'habitatge.
	A la Pregunta RGE núm. 7169/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ofertes econòmiques de promocions privades d'habitatges protegits ubicades a Menorca rebudes d'acord amb el que preveu l'article 74 de la Llei d'habitatge.
	A la Pregunta RGE núm. 7170/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ofertes econòmiques de promocions privades d'habitatges protegits sobre les quals s'ha exercit el dret d'adquisició preferent d'acord amb el que preveu l'article 74 de la Llei d'habitatge.
	A la Pregunta RGE núm. 7171/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ofertes econòmiques de promocions privades d'habitatges protegits ubicades a Menorca sobre les quals s'ha exercit el dret d'adquisició preferent d'acord amb el que preveu l'article 74 de la Llei d'habitatge.
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	A la Pregunta RGE núm. 7176/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a convenis de col·laboració amb grans tenidors subscrits d'acord amb el que preveu l'article 30 de la Llei d'habitatge.
	A les Preguntes RGE núm. 7177 a 7179/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a actuacions inspectores durant els anys 2019, 2020 i primer semestre de 2021 en compliment de l'article 40 de la Llei d'habitatge.
	A les Preguntes RGE núm. 7180 a 7182/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a actuacions inspectores durant els anys 2019, 2020 i primer semestre de 2021 a Menorca en compliment de l'article 40 de la Llei d'habitatge.
	A les Preguntes RGE núm. 7183, 7185 i 7187/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a requeriment de col·laboració a companyies subministradores i entitats gestores durant els anys 2019, 2020 i primer semestre de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 7189/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cessió d'habitatges desocupats de grans tenidors.
	A la Pregunta RGE núm. 7190/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cessió d'habitatges desocupats de grans tenidors a Menorca.
	A les Preguntes RGE núm. 7191 a 7193/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a aprovació del reglament que estableix les situacions de manteniment dels subministraments bàsics prevists a l'article 43, apartat 2, de la Llei d'habitatges, a import del Fons d'atenció solidària de subministraments bàsics i a acords o convenis de col·laboració amb companyies subministradores d'aigua, electricitat i gas per dotar el Fons d'atenció solidària de subministraments bàsics.
	A la Pregunta RGE núm. 7194/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de reunions celebrades per la Mesa Autonòmica de l'Habitatge.
	A la Pregunta RGE núm. 7195/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de reunions celebrades per la Mesa per a la garantia del manteniment dels subministraments bàsics.
	A la Pregunta RGE núm. 7196/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions dutes a terme amb l'import de les fiances dipositades.
	A les Preguntes RGE núm. 7197 a 7202/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a demandants inscrits al registre públic de demandants d'habitatge protegit a data de 19 de juny de 2019, 2020 i 2021 i a demandants inscrits al registre públic de demandants d'habitatge protegit a data de 19 de juny de 2019, 2020 i 2021 a Menorca.
	A les Preguntes RGE núm. 7203 a 7205/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a habitatges inscrits al Registre d'habitatges protegits a data de 19 de juny de 2019, 2020 i 2021.
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	A la Pregunta RGE núm. 7209/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a no-formalització en escriptura pública d'adquisició d'algun habitatge de protecció pública.
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	A la Pregunta RGE núm. 7211/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a denegacions d'inscripció de títols d'adquisició d'habitatges de protecció pública per no haver-ho comunicat a l'administració competent en habitatge.
	A la Pregunta RGE núm. 7212/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a denegacions d'inscripció de títols d'adquisició d'habitatges de protecció pública a Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 7213/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a quantitat ingressada com a conseqüència de les multes imposades amb caràcter sancionador derivades de l'aplicació de la Llei d'habitatge.
	A la Pregunta RGE núm. 7214/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a polítiques públiques destinades a garantir el dret a l'habitatge finançades amb l'import ingressat com a conseqüència de les multes imposades amb caràcter sancionador derivades de l'aplicació de la Llei d'habitatge.
	A la Pregunta RGE núm. 7215/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a efectius del cos d'inspectors adscrits a la conselleria competent en matèria d'habitatge que vetlen per l'aplicació de la Llei d'habitatge.
	A la Pregunta RGE núm. 7216/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a efectius del cos d'inspectors adscrits a la conselleria competent en matèria d'habitatge que vetlen per l'aplicació de la Llei d'habitatge a Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 7217/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aprovació del Pla director sectorial d'habitatge de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 7220 a 7224/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a discriminació lingüística (I a V).
	A la Pregunta RGE núm. 7230/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica (1).
	A la Pregunta RGE núm. 7231/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica (2).
	A les Preguntes RGE núm. 7232 a 7234/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica (3 a 5).
	A les Preguntes RGE núm. 7235 a 7237/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica (6 a 8).
	A les Preguntes RGE núm. 7238 a 7239/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica (9 i 10).
	A la Pregunta RGE núm. 7240/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica (11).
	A les Preguntes RGE núm. 7244 i 7245/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a temporada turística fins a Nadal i a pla de contingència en cas que no s'allargui la temporada turística.
	A les Preguntes RGE núm. 7266 i 7293/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives a barracons (aules modulars) als centres educatius d’Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca a 15 de setembre de 2015 a 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 7310/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues produïdes l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Pinaret fins a dia 7 de setembre de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 7311/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues produïdes l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Mussol fins a dia 7 de setembre de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 7312/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugues produïdes l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Fusteret fins a dia 7 de setembre de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 7313/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retorns l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Pinaret fins a dia 7 de setembre de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 7314/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retorns l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Mussol fins a dia 7 de setembre de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 7315/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-retorns l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Fusteret fins a dia 7 de setembre de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 7316/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Pinaret fins a dia 7 de setembre de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 7317/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Mussol fins a dia 7 de setembre de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 7318/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Fusteret fins a dia 7 de setembre de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 7319/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a treballadors l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Pinaret fins a dia 7 de setembre de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 7320/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a treballadors l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Mussol fins a dia 7 de setembre de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 7321/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a treballadors l'any 2021 del Centre (CIMI) Es Fusteret fins a dia 7 de setembre de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 7322/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de les obres, a setembre de 2021, de l'edifici administratiu d'Es Pinaret.
	A la Pregunta RGE núm. 7323/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de les obres, a setembre de 2021, de l'edifici Es Pinaret II o Es Quatre Pins.
	A la Pregunta RGE núm. 7324/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a residents-interns al centre d'Es Pinaret a setembre de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 7325/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a residents-interns al centre d'Es Mussol a setembre de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 7326/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a residents-interns al centre d'Es Fusteret a setembre de 2021.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 12815/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, sobre l'ús de fons provinents de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) per ajudar a finançar el concert organitzat pels 40 Principals a Palma.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 12206 i 12396/21.
	Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 9509/21, de consells insulars.
	Retirada de la Interpel·lació RGE núm. 12166/21.
	Correcció d’errades de la Llei 3/2021, de 10 de novembre, per impulsar i agilitzar la tramitació d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge.
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