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P) RGE núm. 14353/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació del
certificat COVID. 7642

Q) RGE núm. 14354/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incompliment dels
compromisos i anuncis de nous equipaments educatius a Menorca. 7642
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SEPE. 7642

S) RGE núm. 14356/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe sobre el càlcul de la
població ajustada al sistema de finançament. 7642

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
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Turisme i Treball. 7644

B) RGE núm. 14050/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a ensenyament musical,
davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura. 7645

C) RGE núm. 14054/21, dels Grups Parlamentaris Popular i Ciudadanos, relativa a problemàtica que pateix part del poble cubà,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 7646

D) RGE núm. 14059/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a nova PAC, davant la Comissió d'Economia.
7647

E) RGE núm. 14063/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per acabar la canalització dels pluvials d'Alaior, davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 7648

F) RGE núm. 14266/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a criminalització de la cooperació i l'acció humanitària al territori
ocupat palestí, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 7649

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 5921/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
centres de salut, dosis de vacunes COVID-19 no administrades per incompareixença dels usuaris. 7649

B) A la Pregunta RGE núm. 6283/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
gestions de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball en previsió de l'arribada de viatges d'estudi o de les concentracions
massives de gent durant aquest estiu. 7650

C) A la Pregunta RGE núm. 7035/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
treballadors contractats des del Servei de Salut i la Conselleria de Salut i Consum des de l'inici de la pandèmia de la COVID-19.       

7651

D) A la Pregunta RGE núm. 7063/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
de selecció del personal docent que impartirà l'assignatura de religió islàmica. 7651

E) A la Pregunta RGE núm. 7067/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
de professors que impartiran religió islàmica a centres públics. 7651

F) A la Pregunta RGE núm. 7086/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
personal treballador públic de l'administració autonòmica de les Illes Balears en situació de patiment emocional afectats per la situació
de la COVID-19 que s'ha acollit al servei de suport psicològic. 7651

G) A la Pregunta RGE núm. 7109/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a classes de religió de l'Islam. 7652
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H) A les Preguntes RGE núm. 7184, 7186 i 7188/21, 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 Menorca. 7652

I) A les Preguntes RGE núm. 7442 a 7456/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relatives a consulta sobre increment de places de Formació Professional per al curs 2022-2023 a Mallorca, Menorca i les Pitiüses; a
foment de participació d'empreses i la formació professional dual a les Illes Balears; a actuacions per part de la Conselleria d’Educació
i Formació Professional adreçades a les persones que tutoritzen formació professional dual a empreses; a consulta sobre increment del
número de places de formació professional dual a Mallorca,  a Menorca i a les Pitiüses per centre formatiu per al curs 2022-2023; a
consulta sobre increment de places de formació professional dual d’administració i gestió, de comerç i màrqueting, d’electricitat i
electrònica, d’hoteleria i turisme, d’informàtica i comunicacions, d’indústries alimentàries i de transport i manteniment de vehicles a
Mallorca pel curs 2022-23. 7652

J) A la Pregunta RGE núm. 7489/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment
de les places del programa British per al curs 2021-2022. 7652

K) A les Preguntes RGE núm. 8236 a 8335/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relatives a menús escolars segons especificitats religioses. 7653

L) A les Preguntes RGE núm. 9490 a 9492/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a projectes de millora d’establiments turístics sol·licitats en virtut de la Llei 2/2020, des de dia 7 de juny de 2021 fins dia 30
de setembre de 2021, a punts de recàrrega que s’han instal·lat a les Illes Balears en virtut de la Llei 2/2020, des de dia 7 de juny de 2021
fins dia 30 de setembre de 2021 i a habilitació de places amb punts de recàrrega a establiments turístics fins dia 30 de setembre de 2021.

7653

M) A les Preguntes RGE núm. 9497 a 9500/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a obres d'ampliació de la residència geriàtrica municipal de Ciutadella (1 a 4). 7654

N) A les Preguntes RGE núm. 9501 i 9502/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a normativa reguladora de la limitació del nombre de vaixells al Port de Son Blanc a les festes de Sant Joan i a mesures per
limitar i controlar l'arribada de vaixells al Port de Son Blanc de Ciutadella. 7654

O) A la Pregunta RGE núm. 9503/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació i ordenació dels horaris i els trajectes dels vaixells que operen al Port de Son Blanc de Ciutadella (1). 7654

P) A la Pregunta RGE núm. 9504/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació i ordenació dels horaris i els trajectes dels vaixells que operen al Port de Son Blanc de Ciutadella (2). 7654

Q) A la Pregunta RGE núm. 9505/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de control per als joves de 14 anys que es vulguin desplaçar a Ciutadella durant les festes de Sant Joan. 7655

R) A la Pregunta RGE núm. 9506/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
embarcament de joves de 14 anys amb begudes alcohòliques als vaixells que cobreixen les rutes en els ports que depenen de Ports de
les Illes Balears. 7655

S) A la Pregunta RGE núm. 9507/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de control quant al consum d'alcohol per part de les navilieres que operen al port de Son Blanc de Ciutadella. 7655

T) A la Pregunta RGE núm. 9508/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
revisió de les campanyes de promoció relacionades amb les festes de Sant Joan que duen a terme les navilieres que operen al port de
Son Blanc de Ciutadella. 7655

U) A les Preguntes RGE núm. 9521 a 9523/21, del diputat Juan Manuel Góme i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a retirada de la cartelleria i les notes informatives dels centres i les unitats bàsiques del Servei de Salut de les Illes Balears (1
a 3). 7655

V) A la Pregunta RGE núm. 9605/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a ingressats amb vacunació completa. 7656

W) A la Pregunta RGE núm. 9606/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a ingressats amb una dosi de vacunació. 7656

X) A la Pregunta RGE núm. 9607/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a ingressats amb una dosi de vacunació. 7657
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Y) A la Pregunta RGE núm. 9608/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a ingressats sense vacunació. 7658

Z) A la Pregunta RGE núm. 9609/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
ingressats sense vacunació. 7659

AA) A les Preguntes RGE núm. 9611 a 9614/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a estudis
per avaluar l’evolució de la biodiversitat, a estudis per catalogar els valors naturals de les zones portuàries, a zones portuàries on s’ha
detectat una evolució negativa dels valors naturals i a mesures correctores i compensatòries en compliment de la Proposició no de llei
RGE núm. 13693/20. 7660

AB) A la Pregunta RGE núm. 9641/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
denúncies a tècnics del Centre de Tecnificació Esportiva-IB presentades per esportistes usuaris/participants. 7661

AC) A la Pregunta RGE núm. 9649/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord
respecte del pagament de la carrera professional al personal interí i temporal. 7661

AD) A la Pregunta RGE núm. 9650/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord
respecte de l'actualització salarial dels funcionaris públics i treballadors de 2020 i 2021. 7661

AE) A la Pregunta RGE núm. 9686/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
liquidació del descompte de resident. 7661

AF) A les Preguntes RGE núm. 9708 a 9710/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a distribució de gas a les Balears (I a III). 7662

AG) A la Pregunta RGE núm. 9748/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a professionals especialistes en trastorns de conducta alimentària a la xarxa hospitalària de les Illes Balears. 7662

AH) A la Pregunta RGE núm. 9749/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'especialistes en al·lergologia que té la xarxa hospitalària de les Illes Balears. 7662

AI) A la Pregunta RGE núm. 10825/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a programes de tecnificació esportiva. 7662

AJ) A la Pregunta RGE núm. 10826/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a denominació dels programes de tecnificació esportiva que existeixen a l'actualitat. 7663

AK) A les Preguntes RGE núm. 10855 a 10858/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a reevisió del Pla especial davant un risc d'inundació (INUMBAL) (1 a 4). 7663

AL) A les Preguntes RGE núm. 10901 a 11100/21 i 11151a 11555/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relatives a tallers d'educació afectivosexual i de prevenció de l'explotació infantil i adolescent. 7663

AM) A la Pregunta RGE núm. 11556/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a Comissió interdepartamental de suport a les famílies de les Illes Balears, sessions del ple. 7663

AN) A la Pregunta RGE núm. 11558/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a condició de família monoparental. 7663

AO) A la Pregunta RGE núm. 11728/21, del diputat José Javier Bonet i Días, del Grup Parlamentari Popular, relativa a instal·lacions
d'autoconsum compartit a diversos indrets de les Illes Balears. 7663

AP) A la Pregunta RGE núm. 11729/21, del diputat José Javier Bonet i Días, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió a
Santa Eugènia per a la instal·lació d'autoconsum. 7664

AQ) A la Pregunta RGE núm. 11730/21, del diputat José Javier Bonet i Días, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió a
Deià per a la instal·lació d'autoconsum. 7664

AR) A la Pregunta RGE núm. 11732/21, del diputat José Javier Bonet i Días, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió a
Ses Salines per a la instal·lació d'autoconsum. 7664

AS) A la Pregunta RGE núm. 11733/21, del diputat José Javier Bonet i Días, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió a
Ciutadella per a la instal·lació d'autoconsum. 7664
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AT) A la Pregunta RGE núm. 11734/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió a
Sant Antoni de Portmany per a la instal·lació d'autoconsum. 7664

AU) A la Pregunta RGE núm. 11735/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció
de les 24 instal·lacions d'autoconsum restants. 7664

AV) A la Pregunta RGE núm. 11736/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a famílies
que es beneficiaran d'"energia barata" abans de final d'any. 7665

AW) A la Pregunta RGE núm. 11737/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
presentats a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a Eivissa.7665

AX) A la Pregunta RGE núm. 11738/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
presentats a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a Formentera. 
 7665

AY) A la Pregunta RGE núm. 11739/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
presentats a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a Mallorca.     

7665

AZ) A la Pregunta RGE núm. 11740/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
presentats a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a Menorca.     

7665

BA) A la Pregunta RGE núm. 11741/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
acceptats que es varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el
2021 a Eivissa. 7666

BB) A la Pregunta RGE núm. 11742/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
acceptats que es varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el
2021 a Formentera. 7666

BC) A la Pregunta RGE núm. 11743/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
acceptats que es varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el
2021 a Mallorca. 7666

BD) A la Pregunta RGE núm. 11745/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
dels expedients acceptats que es varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i
microeòliques durant el 2021 a Eivissa. 7666

BE) A la Pregunta RGE núm. 11746/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
dels expedients acceptats que es varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i
microeòliques durant el 2021 a Formentera. 7666

BF) A la Pregunta RGE núm. 11747/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
dels expedients acceptats que es varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i
microeòliques durant el 2021 a Mallorca. 7667

BG) A la Pregunta RGE núm. 11748/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
dels expedients acceptats que es varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i
microeòliques durant el 2021 a Menorca. 7667

BH) A la Pregunta RGE núm. 11801/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a agressions a professionals del Servei de Salut, notificació i registre d'agressions, informació. 7667

BI) A la Pregunta RGE núm. 11803/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
agressions a professionals del Servei de Salut, notificació i registre d'agressions, lloc d'agressió. 7667

BJ) A la Pregunta RGE núm. 11805/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a agressions a professionals del Servei de Salut, notificació i registre d'agressions, formació. 7667

BK) A la Pregunta RGE núm. 11806/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mitjans per realitzar
proves TAC a l'Hospital Mateu Orfila. 7668
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BL) A la Pregunta RGE núm. 11807/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a temps d'espera
mitjà per poder fer-se una prova TAC. 7668

BM) A la Pregunta RGE núm. 11808/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a temps d'espera
mitjà per poder fer-se una prova TAC a Menorca. 7668

BN) A la Pregunta RGE núm. 11809/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motius de
l'endarreriment de proves TAC a l'Hospital Mateu Orfila. 7668

BO) A la Pregunta RGE núm. 11810/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motius de
l'endarreriment de proves TAC a l'Hospital Mateu Orfila. 7668

BP) A la Pregunta RGE núm. 11811/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a falta de resposta
a la queixa del Servei del Pacient. 7668

BQ) A la Pregunta RGE núm. 11812/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a falta de resposta
a la carta del gerent de l'Hospital Mateu Orfila. 7668

BR) A la Pregunta RGE núm. 11813/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a criteris per derivar
proves diagnòstiques a clíniques privades. 7669

BS) A les Preguntes RGE núm. 11869 a 11873/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a unitats de conductes addictives (1 a 5). 7669

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 14019/21. 7669

B) Sol·licitud de declaració d'exempció de límits de despeses pluriennals per la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament en
relació amb un expedient d'acció concertada del servei residencial per a persones grans en situació de dependència a Mallorca i a Eivissa
(RGE núm. 14265/21). 7670



BOPIB núm. 133 -  10 de desembre de 2021 7629

1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de novembre de 2021, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 12317/21, relativa a política general en matèria
d'habitatge, amb l'esmena RGE núm. 12845/21, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a
terme una revisió actualitzada, detallada i realista, dels
preus de mercat, tant de matèries primeres, com dels
subministraments i energies necessàries per al
desenvolupament dels treballs, de manera que els preus dels
concursos convocats per qualsevol organisme o
administració pública, estableixin unes condicions reals i
proporcionades en relació cost/producció, que no provoquin
situacions abusives o que facin econòmicament inviable
l'execució dels projectes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
potenciar els convenis de col·laboració públicoprivada per
a la construcció d’habitatge social i d’habitatge assequible.
Els convenis per als projectes d’obra nova o de reforma
integral hauran de comprendre una tramitació àgil, amb
l’índex d’intensitat d’ús residencial autoritzat actualment
per a habitatges de l’IBAVI, i amb altres contrapartides que
afavoreixin la participació de les empreses i de les PIME.

A la seu del Parlament, 25 de novembre de 2021
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de novembre de 2021, debaté la InterpelAlació RGE núm.
6618/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del
curs escolar 2021-2022 a les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant la diputada Margalida Durán i
Cladera i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el

conseller d'Educació i Formació Professional. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.

Palma, 9 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de novembre de 2021, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació:

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, que contestà la consellera de
Salut i Consum.

B) RGE núm. 12210/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació i desplegament
de la Llei d'habitatge de les Illes Balears, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.

C) RGE núm. 12389/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a impost
del turisme sostenible, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

D) RGE núm. 12399/21, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a criteris per accedir a la subvenció per a la
plantació d'arbres, que contestà la consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació.

E) RGE núm. 12374/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a eliminació de restes
de fibrociment, que contestà el conseller de Medi Ambient i
Territori.

F) RGE núm. 12375/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pujada
de preus de materials de construcció a les obres d'habitatge
HPO, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.

G) RGE núm. 12380/21, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a implantació del servei
del 061 a l'illa de Formentera, que contestà la consellera de
Salut i Consum.

H) RGE núm. 12395/21, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a clima
laboral que viuen els treballadors de la subcontracta Dalton
Audiovisual, que contestà la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat.

I) RGE núm. 12390/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a discrepància plantejada

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-130.pdf#page=48
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http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-113.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-113.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-131.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-129.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-130.pdf#page=57
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-130.pdf#page=58
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-130.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-130.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-130.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-130.pdf#page=58
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-130.pdf#page=57


7630 BOPIB núm. 133 -  10 de desembre de 2021

pel Govern de l'Estat en relació amb el Decret llei 6/2021, que
contestà la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

J) RGE núm. 12391/21, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
compensar les brutals pujades de preus suportades per famílies
i empreses, que contestà la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors.

K) RGE núm. 12392/21, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autoritzacions d'ocupació temporal del port de Palma a les
empreses del sector de reparació d'embarcacions, que contestà
el conseller de Mobilitat i Habitatge.

L) RGE núm. 12394/21, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació
de la Llei turística, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

M) RGE núm. 12857/21, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa 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, que contestà el conseller d'Educació i Formació
Professional.

N) RGE núm. 12397/21, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard en les
prestacions de maternitat i paternitat a causa del col·lapse de la
Seguretat Social, que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.

O) RGE núm. 12379/21, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a despesa publicitària al
festival Los 40 Music Awards, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

P) RGE núm. 12387/21, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a institut a Son Ferriol, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.

Q) RGE núm. 12388/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a situació de
la sanitat pública de Balears, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

R) RGE núm. 12400/21, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vet a
l'esmena als pressuposts generals de l'Estat 2022 a
l'actualització del complement de residència per a empleats
públics, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

S) RGE núm. 12398/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a finalitats a les quals s'ha
de destinar la recaptació de l'ecotaxa, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 9 de desembre de 2021
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de desembre de 2021, rebutjà les Esmenes a la totalitat RGE
núm. 12302, 12335, 12336 i 12337/21, dels Grups
Parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, VOX-Actua
Baleares, Ciudadanos i Popular, respectivament al Projecte de
llei RGE núm 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, amb
el resultat següent: vots emesos 54, vots a favor 23, vots en
contra 31 i abstencions 0.

Palma, a 9 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de novembre de 2021, rebutjà els Punts 1 a 13 i 15 a 20 de la
Moció RGE núm. 12317/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general en matèria d'habitatge, amb el resultat
següent: 
• Punts 1, 2, 4, 7, 11, 12 i 16 a 20: vots emesos 51, vots a

favor 23, vots en contra 28 i abstencions 0.
• Punt 3: vots emesos 51, vots a favor 24, vots en contra 27

i abstencions 0.
• Punts 5, 8, 13 i 15: vots emesos 51, vots a favor 16, vots en

contra 28 i abstencions 7.
• Punt 6: vots emesos 50, vots a favor 22, vots en contra 28

i abstencions 0.
• Punt 9: vots emesos 51, vots a favor 20, vots en contra 28

i abstencions 3.
• Punt 10: vots emesos 51, vots a favor 19, vots en contra 28

i abstencions 4.

Palma, a 9 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 12393/21.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de novembre de 2021, quedà ajornada, per assentiment,
la pregunta esmentada, presentada per la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solucions al problema dels pluvials d'Alaior.

Palma, a 9 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Aprovació de les quantitats globals dels pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
al 2022 i dels seus organismes autònoms, i les quantitats
dels pressuposts de les entitats públiques empresarials, de
les societats mercantils públiques, de les fundacions del
sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
dels consorcis de la CAIB, del Servei de Salut de les Illes
Balears i de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de novembre de 2021, aprovà, per 30 vots a favor, 24 en contra
i cap abstenció, les quantitats següents:

• La quantitat global dels pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes
autònoms per a l'exercici del 2022, els estats de despeses i
ingressos dels quals s’eleven a sis mil tres-cents
setanta-quatre milions cinc-cents setanta-cinc mil nou-cents
seixanta-cinc euros (6.374.575.965€).

• La quantitat global dels pressuposts de les entitats públiques
empresarials de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per al 2022, els estats de despeses i ingressos dels quals
s'eleven a cinc-cents vuitanta vuit milions nou-cents 
seixanta- cinc mil dos-cents setanta euros (588.965.270€).

• La quantitat global dels pressuposts de les societats
mercantils  públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2022, els estats de despeses i ingressos dels
quals s'eleven a sis milions set-cents quaranta-sis mil
tres-cents vuitanta euros (6.746.380€).

• La quantitat global dels pressuposts de les fundacions del
sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per al 2022, els estats de despeses i ingressos dels quals
s'eleven a cent tres milions dos-cents sis mil sis-cents dos
euros (103.206.602€).

• La quantitat global dels pressuposts dels consorcis per al
2022, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven

a cent vint-i-cinc milions vint-i-quatre mil cent vint-i-set
euros (125.024.127€).

• La quantitat global dels pressuposts del Servei de Salut de
les Illes Balears per al 2022, els estats de despeses i
ingressos dels  quals s'eleven a mil nou-cents setanta-dos
milions cinc-cents quaranta-set mil sis-cents cinquanta-set
euros (1.972.547.657€).

• La quantitat global dels pressuposts de l’Agència Tributària
de les Illes Balears per al 2022, els estats de despeses i
ingressos dels quals s'eleven a onze milions nou-cents nou
mil vuit-cents seixanta-cinc euros (11.909.865€).

Palma, a 9 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 24 de novembre de 2021, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 5463/21, relativa a
una adequada atenció de les persones que pateixen patologia
dual, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a reforçar la unitat d’hospitalització per a
pacients amb patologia dual a l’Hospital Can Misses, creant
una unitat diferenciada, d’acord amb el model previst al
futur Pla funcional de patologia dual, i amb l’increment
necessari de professionals terapeutes i psicòlegs que
permeti la millora de la qualitat assistencial perquè sigui
una realitat en el primer semestre de 2022. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a ampliar l’abast del Servei d’atenció a les
addiccions de l’Hospital de Formentera perquè també es
puguin atendre de manera específica i diferenciada els
pacients de patologia dual residents a l’illa, a l’hora que es
reforça el servei d’atenció psicològica i de teràpia
ocupacional per al conjunt dels seus usuaris a partir del
gener de 2022. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a reforçar el servei de psiquiatria
infantojuvenil de l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera a
partir de gener de 2022. 
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Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a establir una formació especialitzada per
al personal d’urgències i metges de capçalera de l’àrea de
salut d’Eivissa i Formentera en matèria de patologia dual
abans del final del present any. 

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a garantir que, de les 15 places que es
preveuen a la Unitat d'Ingrés Voluntari de Patologia Dual
de Mallorca, com a mínim quatre d’aquestes es reservin
preferentment per a pacients d’Eivissa i Formentera.

A la seu del Parlament, 30 de novembre de 2021
El secretari de la comissió
Juli Dalmau  i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 24 de novembre de 2021, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 7017/21, relativa a
protocols TCA, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar i adequar el Programa d’Atenció
Especialitzada de TCA (PAETCA) per facilitar una millora
en la qualitat del servei de salut i l’atenció a aquest tipus de
patologies. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar uns protocols d’actuació ràpida
davant de possibles casos de TCA i a establir uns protocols
ràpids de derivació des de diferents serveis de salut cap al
PAETCA. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar el servei d’atenció als TCA amb el
personal necessari per poder realitzar els cribratges i les
derivacions necessàries per donar resposta ràpida davant un
possible problema de TCA que es pugui detectar. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar protocols d’atenció específica
dels TCA a les àrees de Salut d’Eivissa i Formentera i de
Menorca per poder donar una resposta ràpida i propera als
pacients que pugui detectar-s’hi en aquestes illes.

A la seu del Parlament, 30 de novembre de 2021
El secretari de la comissió
Juli Dalmau  i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 24 de novembre de 2021, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 11847/21, relativa
a atenció i assistència a la salut mental, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a: 

a) Posar en marxa campanyes d'educació en salut per
fomentar un consum responsable de fàrmacs i permetre així
prevenir possibles conductes addictives. 

b) Impulsar campanyes de conscienciació i
sensibilització per eliminar tabús i prejudicis sobre els
problemes de salut mental, comptant amb persones de
referència per a nens i adolescents com esportistes,
professionals del món de la cultura i l'entreteniment o
influencers i altres personalitats. 

c) Elaborar una campanya de conscienciació,
sensibilització, informació, promoció de la salut mental i
erradicació dels estigmes socials, comptant amb les
diferents associacions de persones amb problemes de salut
mental i familiars i fomentant amb ells convenis de
col·laboració. També implementar programes específics per
sensibilitzar l'opinió pública, difondre coneixement sobre la
prevenció del suïcidi i desenvolupar continguts i activitats
de prevenció. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar la informació i els recursos, tant
econòmics com assistencials, disponibles per a les persones
amb problemes de salut mental i, per al cas de les famílies
amb menors amb problemes de salut mental, establir
iniciatives d'acompanyament i lluita contra l'assetjament i
el ciberassetjament.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que garanteixi el desenvolupament i la
implementació de recursos i mesures d'inserció sociolaboral
i inclusió que facilitin a les persones amb trastorn mental
greu la seva autonomia personal i el seu ple
desenvolupament dins la societat.

A la seu del Parlament, 30 de novembre de 2021
El secretari de la comissió
Juli Dalmau  i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de novembre de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 11771/21,
relativa a revisió dels requisits relatius a la davallada del 30%
de volum de negoci el 2020 respecte de 2019 en el moment de
resoldre la concessió d'ajudes, especialment en el cas de les
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dones embarassades, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
i el Govern de les Illes Baleares a efectuar les
modificacions normatives necessàries i a fer feina
conjuntament per considerar el cas particular de les dones
que el 2019 es trobessin embarassades (i que provoqués una
caiguda en el normal desenvolupament econòmic i
productiu de l’activitat), a l’hora de no poder complir el
requisit del descens del 30% de volum de negoci el 2020
respecte del 2019, en el moment de resoldre la concessió
d’ajudes; i a treballar per solucionar el problema en aquesta
convocatòria i, en cas de no poder-se fer, a treballar perquè
es tengui en compte a futures convocatòries. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
i el Govern balear a efectuar les modificacions normatives
necessàries i a fer feina conjuntament per tal d’estudiar de
manera específica les circumstàncies del no-compliment de
la condició de descens de volum de negoci del 30% com a
element per denegar l’ajuda a futures convocatòries.

A la seu del Parlament, 30 de novembre de 2021
El secretari de la comissió
Juli Dalmau  i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de novembre de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 11772/21,
relativa a procés simplificat de segona oportunitat, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

E)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
que en el marc de la Llei concursal, en aplicació de la
Directiva Europea 2019/1023, s’estableixi un procés
especialment simplificat de segona oportunitat per a les
petites empreses, els autònoms i les persones naturals que
permeti una exoneració de deutes sense liquidació prèvia,
inclosos els crèdits públics com havia reconegut fins ara la
jurisprudència del Tribunal Suprem.

A la seu del Parlament, 30 de novembre de 2021
El secretari de la comissió
Juli Dalmau  i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de
novembre de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 12049/21, relativa a malalties rares i
discapacitat, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

F)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a actualitzar amb urgència l'"Estratègia en Malalties
Rares del Sistema Nacional de Salut" des del consens amb
les comunitats autònomes, la coordinació amb els
professionals sanitaris i les associacions de pacients, la
cooperació amb la indústria tecnològica i farmacèutica i el
treball conjunt en el marc de la Unió Europea. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a millorar i reforçar el funcionament del Registre
Estatal de Malalties Rares -Reial decret 1091/2015-
garantint que estigui al servei dels pacients i la recerca en
EERR. S'estableix com a prioritari que les seves dades
abastin la totalitat de les malalties rares diagnosticades a
Espanya, que se n’actualitzi el catàleg a aquest efecte, i que
aquestes siguin de qualitat i es bolquin degudament
validades i autoritzades des dels registres autonòmics de
salut. Així mateix, és necessari l'historial clínic únic i
compartit amb les degudes garanties de confidencialitat en
l'accés a la informació. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a facilitar la participació activa de les associacions
de pacients en els diferents comitès, fòrums de discussió o
grups de treball que donin suport a l'Administració des d'un
punt de vista consultiu, tot això sota les premisses de l'ètica,
el dret a la intimitat i la transparència en el tractament de la
informació. 

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar el Reial decret 1971/1999, de 23 de
desembre, concretament els barems per a l'avaluació del
grau de discapacitat, per garantir el reconeixement adequat
del grau corresponent a les persones afectades per una
malaltia poc freqüent, a fi de compensar l'especificitat, la
realitat i les necessitats diàries que generen els cursos
d'aquestes malalties. 

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a reformar el nou barem per a l'atenció a la
discapacitat, incloure la proposta d'adequació de l'actual
procediment a la CIF (Classificació Internacional del
Funcionament de la Discapacitat i de la Salut), i augmentar
els recursos tècnics i professionals de valoració amb
l'objectiu de garantir la seva correcta implementació. 

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i el Govern de les Illes Balears a impulsar programes
de formació per als professionals que valoren la
discapacitat, ja que el col·lectiu de pacients amb malalties
rares compta amb unes necessitats molt especialitzades. 
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Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a estudiar que la informació, l’orientació i
la valoració de la discapacitat en menors de 0 a 6 anys es
realitzi convenientment a través d’un equip especialitzat. 

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a abordar en el si del Consell Territorial un procés
pel qual les comunitats autònomes arribin a un acord sobre
les mesures necessàries per homogeneïtzar les condicions
de participació dels beneficiaris de dependència establint
uns criteris i unes condicions que, independentment del lloc
en què resideixin, preservin el seu dret a un nivell de vida
adequat per a ells i les seves famílies.

Novè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a coordinar amb les comunitats autònomes els
processos de valoració de la discapacitat i la situació de
dependència.

A la seu del Parlament, 30 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 25 de
novembre de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 12167/21, relativa a impuls de mesures
per a les dones sordes davant les violències masclistes, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

G)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a: 

1. Dur a terme tasques de difusió en llengua de signes,
subtitulat i imatges, per a dones sordes per fer públiques i
visibles la comunitat sorda i la seva problemàtica davant la
violència masclista. 

2. Desenvolupar informació accessible, amb llengua de
signes i subtitulat, per a persones sordes per mitjà dels
organismes públics, crear canals d'informació adaptats a les
circumstàncies de la població sorda a través de
professionals qualificats en llengua de signes, tant intèrprets
com especialistes sords en llengua de signes. 

3. Adaptar a la lectura fàcil i a llengua de signes tots els
recursos per a l'atenció de dones víctimes de violència de
gènere i desenvolupar el protocol d'atenció integral de les
persones que han sofert violència sexual. 

4. Fer tasques de prevenció de la violència masclista per
mitjà de la coeducació, la formació de professionals i de
persones sordes i l'establiment de mesures de suport per al
desenvolupament de la seva autonomia personal. 

5. Formació a professionals en llengua de signes, comunitat
sorda i violència de gènere, així com formació a dones
sordes accessible en llengua de signes. 

6. Garantir les 24 hores un servei d'atenció per a llengua de
signes a les dones que són víctimes de violència masclista
incloent l’acompanyament presencial amb persones
expertes en la llengua de signes, l'atenció telemàtica a
través del Servei ALBA i de *SVIsual, de manera
progressiva a totes les Illes.

A la seu del Parlament, 30 de novembre de 2021
El secretari de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de novembre de 2021, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

A) RGE núm. 12769/21, del diputat Joan Mascaró i Bosch, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a continguts i
singularitats en la producció per a Nadal.

B) RGE núm. 12277/21, presentada pel diputat Jorge Campos
i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, i
formulada per la diputada del mateix grup Idoia Ribas i
Marino, relativa a ampliació de continguts d'IB3 segons els
pressuposts.

C) 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.

D) 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".

E) 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.

F) 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.

G) RGE núm. 12779/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a previsió
d'ingressos per publicitat.
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H) RGE núm. 12773/21, del diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
del sector audiovisual.

I) RGE núm. 12772/21, de la diputada Irene Triay i Fedelich,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a directrius
estratègiques 2021-2025.

J) 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.

K) 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.

Palma, a 7 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la directora general de Recursos

Hídrics del Govern de les Illes Balears, davant la Comissió
no permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió de
recursos hídrics, sobre aquelles qüestions més relacionades
amb l'àmbit propi de la seva actuació.

A la Comissió no permanent d'estudi en matèria de
planificació i gestió de recursos hídrics del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 de novembre de 2021, tengué
lloc la compareixença de la directora general de Recursos
Hídrics, qui informà sobre el tema indicat.

Palma, a 7 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Declaració de l'exempció dels límits establerts a l'article

65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, per a la
imputació a exercicis futurs de les despeses pluriennals
corresponents als expedients del Servei de Salut de les Illes
Balears 3364 SSCC PA 502/21, 3344 SSCC PA 409/21, 3176
SSCC PA 94/21, 3217 SSCC PA 184/21 i 3223 SSCC PA
103/21 (RGE núm. 12303/21).

 La Comissió d’Hisenda i Pressuposts, en sessió de dia 23
de novembre del 2021, es pronuncià sobre la sol·licitud RGE
núm. 12303/21, de declarar exempt de l’aplicació de les

limitacions establertes a l’article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29
de desembre, de Finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a la imputació a exercicis futurs de les despeses
pluriennals corresponents a cinc expedients del Servei de Salut
de les Illes Balears, i adoptà la declaració que es transcriu:

La Comissió d’Hisenda i Pressupostos declara
l’exempció de l'acompliment dels límits establerts a l'article
65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la
imputació a exercicis futurs de les despeses pluriennals
corresponents als expedients del Servei de Salut de les Illes
Balears 3364 SSCC PA 502/21 (Obres de reforma de la
urbanització del recinte de l’Hospital Psiquiàtric de Palma),
3344 SSCC PA 409/21 (Subministrament d'acceleradors
lineals per a l'Hospital Universitari Son Espases), 3176
SSCC PA 94/21 (Obres de reforma i ampliació de
l’Hospital de Manacor), 3217 SSCC PA 184/21 (Obres de
reforma interior i ordenació de parcel·la de l'Hospital Verge
del Toro) i 3223 SSCC PA 103/21 (Concessió d’obres per
a la construcció, conservació i explotació de nou centres de
salut i unitats bàsiques de salut d’atenció primària a l’Àrea
de Salut de Mallorca), en els termes exposats als informes
de la Direcció General de Pressuposts de la Conselleria
d'Hisenda i Relacions Exteriors de dia 10 de novembre de
2021.

A la seu del parlament, 30 de novembre de 2021
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de les proposicions no de llei RGE núm.

3867 i 7438/21.

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 24 de novembre de 2021, quedaren ajornades
les proposicions no de llei esmentades, presentades pel Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a
salut mental i a lluita contra l'augment dels trastorns de la
conducta alimentària entre els joves i els adolescents, atès
l'escrit RGE núm. 12899/21.

Palma, a 7 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Proclamació del càrrec de presidenta de la Comissió de

Turisme i Treball.

A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de novembre de 2021, quedà
proclamada presidenta de la comissió la diputada Antònia
Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos.
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Palma, a 7 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Decaïment de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears RGE núm. 12770/21.

A la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de novembre de 2021, quedà
decaiguda la pregunta esmentada, presentada pel diputat Ares
Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a valoració global de la feina del darrer any, per
l'absència del diputat esmentat.

Palma, a 7 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de desembre de 2021, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 9 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14062/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a creixement
poblacional insostenible de les Illes Balears, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 12940/21.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 12940/21, relativa a política general
del Govern en relació amb el creixement poblacional
insostenible de les Illes Balears, la moció següent.

1. Instar el Govern de l'Estat que en el nou model de
finançament autonòmic, juntament amb el principi d'ordinalitat
i més capacitat normativa per a les comunitats, fixi com a
criteri prioritari en l'atribució dels recursos l'increment
poblacional.

2. Instar la Unió Europea a tenir en compte en les seves
polítiques les peculiaritats derivades del fet insular acompanyat
de sobrepoblació.

3. Instar el Govern balear a mantenir una política de contenció
de la classificació de nous sòls urbanitzables i reduir els
horitzons de possible creixement establerts a les Directrius
d'Ordenació Territorial.

4. Instar al Govern balear a elaborar i trametre als grups
parlamentaris en un termini màxim de 6 mesos un estudi
comparatiu amb les altres illes de la Unió Europea sobre les
possibilitats d'establir mesures limitatives per evitar la
sobrepoblació.

5. Instar el Govern balear a modificar i flexibilitzar la
normativa del canvi d'ús dels establiments turístics per fer-la
viable i incentivar la reducció de places turístiques de baixa
qualitat.

6. Instar el Govern de l'Estat a replantejar la seva gestió de
control de fronteres per aconseguir minvar l'entrada il·legal i,
si n'és el cas, garantir el retorn immediat, tot assegurant que el
temps que estiguin en territori europeu aquestes persones
tenguin unes condicions dignes d'estada.

7. Instar el Govern balear a elaborar en un termini màxim de 6
mesos un estudi de càrrega de pressió humana de les Illes
Balears i trametre'l en l'indicat termini als grups parlamentaris.

8. Instar el Govern balear a aprofundir en les polítiques
diversificadores del model productiu tot enfocant-les, sobretot,
en clau de transformació, per tant, incidint en el reciclatge dels
treballadors i facilitant els canvis operatius a les empreses.

9. Instar el Govern de l'Estat i el Govern balear a avançar en un
canvi en el model aeroportuari que avanci cap a la cogestió i
que permeti a les institucions de les Illes Balears tenir capacitat
de decisió sobre la gran porta d'entrada a aquesta terra.

10. Instar el Govern balear a realitzar un estudi en un termini de
6 mesos i trametre'l als grups parlamentaris sobre si un
replantejament de la normativa fiscal podria desincentivar
l'arribada de nova població.

Palma, a 1 de desembre de 2021
Els diputats
Josep Melià i Ques
Catalina Pons i Salom
La portaveu
Maria Antònia Sureda i Martí

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de desembre de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 9 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 13973/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a ingressats amb una dosi de vacunació.

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

Quin ha estat el percentatge diari de persones ingressades
per COVID-19 en els centres hospitalaris de les Illes Balears
amb una sola dosi de la vacunació durant el mes d'octubre de
2021?

Palma, a 29 de novembre de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

B)
RGE núm. 13974/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a ingressats amb pauta completa de vacunació.

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

Quin ha estat el percentatge diari de persones ingressades
per COVID-19 en els centres hospitalaris de les Illes Balears
amb pauta completa de vacunació durant el mes d'octubre de
2021?

Palma, a 29 de novembre de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

C)
RGE núm. 13975/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a ingressats no vacunats.

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

Quin ha estat el percentatge diari de persones ingressades
per COVID-19 en els centres hospitalaris de les Illes Balears
que no estan vacunats durant el mes d'octubre de 2021?

Palma, a 29 de novembre de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

D)
RGE núm. 13976/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a ingressats amb una dosi de vacunació.

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

Quin ha estat el percentatge diari de persones ingressades
per COVID-19 en els centres hospitalaris de les Illes Balears
amb una sola dosi de la vacunació durant el mes de novembre
de 2021?

Palma, a 29 de novembre de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

E)
RGE núm. 13977/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a ingressats amb pauta completa de vacunació.

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

Quin ha estat el percentatge diari de persones ingressades
per COVID-19 en els centres hospitalaris de les Illes Balears
amb pauta completa de vacunació durant el mes de novembre
de 2021?

Palma, a 29 de novembre de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

F)
RGE núm. 13978/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a ingressats no vacunats.

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

Quin ha estat el percentatge diari de persones ingressades
per COVID-19 en els centres hospitalaris de les Illes Balears
que no estan vacunats durant el mes de novembre de 2021?

Palma, a 29 de novembre de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino
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G)
RGE núm. 13979/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
obres del nou col·legi a Campos.

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.

Per quin motiu no s'ha presentat la documentació, per part
del Govern, en el termini requerit per a la construcció del
col·legi?

Quina valoració fa el Govern en relació amb el succeït?

Considera el Govern que el municipi de Campos no
necessita un nou centre escolar?

Palma, a 29 de novembre de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

H)
RGE núm. 13980/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
filtres HEPA (aparells de purificació d'aire) en els centres
educatius, prevenció COVID-19.

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 aparells de purificació d'aire es necessiten per als
centres educatius de les Illes Balears?

Quants se n'han "repartit" fins a dia 30 de novembre de
2021?

Quin és el calendari d'adquisició dels filtres?

Quin és el calendari de col·locació/instal·lació dels filtres
en els centres?

En quina data està previst que tots els centres estiguin
proveïts dels aparells de purificació d'aire?

Palma, a 29 de novembre de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

I)
RGE núm. 14028/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a control del compliment de la concessió de
transport escolar (I).

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

En relació amb la concessió de transport escolar, qui
controla el compliment de les obligacions adquirides per les
empreses adjudicatàries?

Palma, a 1 de desembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

J)
RGE núm. 14029/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a control del compliment de la concessió de
transport escolar (II).

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

En relació amb la concessió de transport escolar, quantes
inspeccions va realitzar el Govern l'any 2019 per controlar el
compliment de les obligacions adquirides per les empreses
adjudicatàries?

Palma, a 1 de desembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

K)
RGE núm. 14030/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a control del compliment de la concessió de
transport escolar (III).

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

En relació amb la concessió de transport escolar, quantes
inspeccions va realitzar el Govern l'any 2020 per controlar el
compliment de les obligacions adquirides per les empreses
adjudicatàries?

Palma, a 1 de desembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

L)
RGE núm. 14031/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a control del compliment de la concessió de
transport escolar (IV).

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

En relació amb la concessió de transport escolar, quantes
inspeccions ha realitzat el Govern l'any 2021 per controlar el
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compliment de les obligacions adquirides per les empreses
adjudicatàries?

Palma, a 1 de desembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

M)
RGE núm. 14036/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
elaboració d'informe de Funció Pública sobre places
ocupades incomplint la normativa i la jurisprudència en la
contractació temporal.

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.

Per què el Govern no ha complert amb el mandat
parlamentari, de data 9 de març de 2021, sobre l'elaboració d'un
informe per part del departament jurídic de Funció Pública
respecte de les places que són ocupades incomplint la
normativa i la jurisprudència en matèria de contractació
temporal?

Palma, a 1 de desembre de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

N)
RGE núm. 14290/21, de la diputada Isabel María

Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a temps d'espera de radiologia intervencionista en el marc
del programa de detecció del càncer de mama durant el mes
de novembre de 2021.

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

Quin ha estat el temps d'espera de radiologia
intervencionista en el marc del programa de detecció del càncer
de mama durant el mes de novembre de 2021?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

O)
RGE núm. 14291/21, de la diputada Isabel María

Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a temps transcorregut des de la radiografia fins a la
primera visita a l'hospital de referència el mes de novembre
de 2021 en el marc del programa de detecció del càncer de
mama.

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 temps ha transcorregut des de la radiografia fins a la
primera visita a l'hospital de referència el mes de novembre de
2021 en el marc del programa de detecció del càncer de mama?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

P)
RGE núm. 14292/21, de la diputada Isabel María

Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mortalitat per càncer de mama durant el mes de
novembre de 2021 a les Illes Balears.

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

Quina ha estat la mortalitat per càncer de mama durant el
mes de novembre de 2021 as les Illes Balears?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

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 9 de desembre de 2021, ratifica l'admissió per delegació de
la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.

Palma, a 9 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14125/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ocultació d'informació sobre la COVID per part del
Govern socialista.

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. Juan Pedro Yllanes, considera ètic que el Govern
socialista ocultés informació als ciutadans sobre la COVID com
ha donat a entendre la ministra Yolanda Díaz?
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Palma, a 3 de desembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de desembre de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Palma, a 9 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 14338/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nou model de finançament per a les comunitats
autònomes.

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

Considera interessant i positiva les bases proposades per
l'Estat de cara a un nou model de finançament per a les
comunitats autònomes?

Palma, a 9 de desembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 14339/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a escassesa de productes aquestes festes de
Nadal.

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.

Hi haurà escassesa de productes aquestes festes de Nadal?

Palma, a 9 de desembre de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

D)
RGE núm. 14340/21, del diputat Antonio Jesús Sanz i

Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sensorització
de les aigües de l'EDAR de Formentera.

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. Mir, en quin estat es troba la sensorització de les aigües
de l'EDAR de Formentera per mesurar els nivells de qualitat de
l'aigua?

Palma, a 9 de desembre de 2021
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual

E)
RGE núm. 14341/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reforma del sistema
de finançament autonòmic.

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

Quins objectius espera assolir en la reforma del sistema de
finançament autonòmic?

Palma, a 9 de desembre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

F)
RGE núm. 14343/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garantia de
quotes extraordinàries per a la pesca el mes de desembre.

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

Quina és la valoració del Govern sobre la proposta sectorial
de garantir unes quotes extres mínimes de jornades autoritzades
de pesca per al mes de desembre, en atenció a la seva
proximitat a les festes i dins del marc de les estratègies del
producte local i quilòmetre zero?

Palma, a 9 de desembre de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

G)
RGE núm. 14344/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració de la proposta de reforma del sistema de
finançament autonòmic.

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.
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Sra. Armengol, quina opinió li mereix la proposta tramesa
per la ministra Montero per recalcular el sistema de
finançament autonòmic que no beneficia Balears?

Palma, a 9 de desembre de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

H)
RGE núm. 14345/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
limitació d'arribada de creuers.

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 eines legals tenen previst utilitzar des del Govern per
limitar l'arribada de creuers?

Palma, a 1 de desembre de 2021
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

I)
RGE núm. 14346/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
espoli a Balears.

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

Sra. Armengol, creu que l'estat espolia Balears com afirmen
els seus socis de MÉS?

Palma, a 9 de desembre de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi

J)
RGE núm. 14347/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a perspectiva per a la temporada turística d'hivern.

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

Sr. Negueruela, quines són les perspectives per a la
temporada turística d'hivern davant les noves restriccions a
Balears i als principals països emissors?

Palma, a 9 de desembre de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

K)
RGE núm. 14348/21, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
protocol d'actuacions únic en el cas de contagis COVID
d'alumnes en els centres escolars.

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 és necessari un protocol
d'actuacions únic en el cas de contagis d'alumnes per COVID
en els centres escolars?

Palma, a 9 de desembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

L)
RGE núm. 14349/21, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a igualtat
d'oportunitat en el transport públic.

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

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, considera que els
ciutadans de les Illes Balears disposen de les mateixes
oportunitats en els transports pública que la resta d'espanyols?

Palma, a 9 de desembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 14350/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
investigació europea sobre la seva gestió amb les menors
tutelades abusades sexualment.

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.

Li sembla oportú al Govern que es faci una investigació
europea sobre la seva gestió amb les menors tutelades abusades
sexualment?
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Palma, a 9 de desembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

N)
RGE núm. 14351/21, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a vaga de transportistes a les Illes Balears.

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

Com afectarà la vaga de transportistes a les Illes Balears?

Palma, a 9 de desembre de 2021
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

O)
RGE núm. 14352/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment
dels concursos empresarials.

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 que a les Illes Balears, durant el
2021, s'hagin incrementat els concursos empresarials en un
40%?

Palma, a 9 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

P)
RGE núm. 14353/21, de la diputada Isabel María

Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a implantació del certificat 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.

Sra. Consellera de Salut, com valora la implantació de
l'anomenat certificat COVID a les Illes Balears?

Palma, a 9 de desembre de 2021
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

Q)
RGE núm. 14354/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incompliment dels compromisos i anuncis de nous
equipaments educatius a Menorca.

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.

Tornarà a incomplir el Govern de les Illes Balears el 2022
els compromisos i anuncis de nous equipaments educatius a
Menorca?

Palma, a 9 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

R)
RGE núm. 14355/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a problemes del SEPE.

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

Quina valoració fa el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball dels problemes que s'estan produint al SEPE
i que perjudiquen greument un elevat nombre de treballadors?

Palma, a 9 de desembre de 2021
La diputada
María Salomé cabrera i Roselló

S)
RGE núm. 14356/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe sobre el
càlcul de la població ajustada al sistema de finançament.

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 reivindicacions del Govern de les
Illes Balears ha tingut en compte el Ministeri d'Hisenda a l'hora
d'elaborar l'informe sobre el càlcul de la població ajustada al
sistema de finançament?

Palma, a 9 de desembre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de desembre de 2021, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 9 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14053/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a suport a la labor de les Forces i Cossos de
Seguretat de l'Estat (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atès que el Govern
PSOE-Unidas Podemos ha acordat derogar la Llei orgànica
4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana
que va ser aprovada durant la X Legislatura, introduint
esmenes, en el tràmit corresponent, a la Proposició de llei sobre
modificació d'aquesta Llei de seguretat ciutadana que ha
presentat el Grup basc del Congrés dels Diputats. Atès que
aquesta derogació ha generat alarma entre la societat i,
sobretot, entre els cossos i forces de seguretat de l'Estat ja que
moltes de les seves actuacions es queden sense cobertura legal,
és necessari i urgent que el Parlament de les Illes Balears es
pronunciï i doni suport a la labor que realitzen aquests cossos
i advoqui per mantenir l'actual cobertura legal que els empara.

La Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la
seguretat ciutadana, que va ser aprovada durant la X
Legislatura per iniciativa del Govern del Partit Popular,
compleix amb una finalitat essencial per al conjunt dels
espanyols: crear un marc jurídic adequat per protegir la
seguretat ciutadana i garantir el lliure exercici de drets i
llibertats.

El Govern PSOE-Unidas Podemos ha acordat derogar-la
introduint esmenes, en el tràmit corresponent, a la Proposició
de llei sobre modificació d'aquesta Llei de seguretat ciutadana
que ha presentat el Grup basc del Congrés dels Diputats.

L'actual Llei de seguretat ciutadana va ser conseqüència
d'una reforma necessària, convenient i oportuna que va donar
resposta a una demanda d'amplis sectors de la societat i, en
concret, de les Forces i Cossos de Seguretat.

Espanya comptava llavors amb una llei de l'any 1992 que
després de 23 anys estava desbordada, reinterpretada i
necessitava una revisió per diversos motius, com les exigències
socials que reclamaven millor protecció de les llibertats, la
necessitat d'oferir una resposta apropiada a uns certs actes que
quedaven impunes o la necessitat d'una millor cobertura i
seguretat per a nostres FCSE. Amb ella es va apostar per donar
major protecció al dret a la reunió i manifestació pacífica i
sancionar millor i de forma més proporcional.

De la mateixa manera, i això és molt important, la Llei
4/2015 va sorgir fonamentalment perquè després de la
modificació de l'antic Codi Penal de 1995, havien quedat
suprimides les faltes, que van passar a ser «infraccions
administratives» o «delictes lleus».

Això va significar que molts comportaments, que abans de
la reforma del Codi Penal estaven contemplades com faltes
amb la seva corresponent sanció, van passar a ser-ho només en
l'àmbit administratiu.

Amb la seva aprovació, de cap manera es van restringir els
drets de reunió, manifestació i vaga, ni es va atorgar a la policia
un poder excessiu, sinó que es va crear un marc adequat per al
treball de les Forces i Cossos de Seguretat.

Des de la seva aprovació la Llei de seguretat ciutadana es
va revelar com un dels instruments fonamentals amb els quals
compten les nostres FCSE per fer front a l'amenaça terrorista,
per la qual cosa la seva derogació o modificació substancial
donarà oxigen a aquesta amenaça, la qual cosa ens farà més
febles enfront del terror.

La seva aplicació no va generar les greus conseqüències
pronosticades llavors pels seus detractors, cap d'aquestes negres
prediccions no s'ha complert, al contrari, s'ha demostrat com
una bona llei.

L'aplicació de la llei ha estat fonamental per a la posada en
marxa de mesures de control per evitar l'extensió de la
pandèmia de la COVID i, de fet, ha estat utilitzada de manera
habitual per l'actual govern. Els atacs a aquesta llei han estat
basats en criteris purament de desgast polític, amb arguments
de manual partidista.

La Llei de seguretat ciutadana és plenament constitucional,
i així ho va confirmar la Sentència de 19 de novembre de 2020
del Tribunal Constitucional, que va rebutjar amb contundència
els arguments jurídics que llavors va plantejar l'oposició.

Finalment considerem necessari augmentar les
indemnitzacions per residència del personal actiu del sector
públic estatal destinat a Balears, entre ells els membres de les
forces i cossos de seguretat de l'Estat, amb la finalitat d'adaptar
aquestes indemnitzacions a la realitat actual de la nostra
comunitat autònoma.

Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Popular proposa la
següent

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
suport sense fissures a la labor de les Forces i Cossos de
Seguretat de l'Estat, i per això insta el Govern de les Illes
Balears a dirigir-se al Govern d'Espanya perquè defensi el
manteniment de la seva dignitat, intimitat i el principi
d'autoritat que l'actual legislació els assegura, i que les FCSE
disposin dels mitjans materials adequats per a l'acompliment de
la seva labor.

Segon. El Parlament de les Illes Balears acorda sol·licitar la
retirada de qualsevol iniciativa de modificació la Llei de
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seguretat ciutadana en els termes anunciats pel Govern
d'Espanya.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govern
d'Espanya que actualitzi en el 2022 les indemnitzacions per
residència del personal en actiu del sector públic estatal
destinat a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i
procedeixi a la modificació de les quanties a fi d'adaptar-les a
la realitat actual mitjançant la dotació pressupostària
corresponent que, com a mínim, haurà de ser de 16 milions
d'euros addicionals per a l'exercici 2022 als que ja estiguessin
contemplats en la mateixa llei, procedint-se a l'actualització
posterior d'acord amb el que cada any estableixin els
Pressupostos Generals de l'Estat.

S'inclourà igualment el component d'aquesta indemnització
segons els triennis perfets en cada grup, tant per al personal
funcionari com el laboral, de les illes diferents a Mallorca.

La distribució de les quanties entre els diferents grups
s'efectuarà en la Taula General de Negociació de
l'Administració General de l'Estat contemplada a l'article 34 del
Reial decret legislatiu  5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el Text Refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic.

Palma, a 29 de novembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Antonio Costa i Costa

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de desembre de 2021, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 9 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14004/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a prevenció, seguretat i salut laboral, davant la
Comissió de Turisme i Treball.

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

Gran part de la nostra vida la destinem a fer feina, i això és
un factor capaç de determinar el nostre benestar general. Si be
és cert que el treball resulta beneficiós per a la nostra salut
mental, conviure en un entorn laboral negatiu pot arribar a
afectar-nos física, mental i emocionalment.

Els trastorns muscleoesquelètics (TME) són els problemes
de salut laboral més freqüents tant entre els accidents laborals
com entre les professions que generen malalties professionals,
a causa dels seus efectes sobre la salut dels treballadors i dels
costs econòmic i socials tant per a les empreses com per a la
societat.

L'OMS assegura que aproximadament 1.710 milions de
persones tenen trastorns muscleoesquelètics (TME) a tot el
món, que entre els trastorns muscleoesquelètics el dolor lumbar
és el més freqüent amb una prevalença de 568 milions de
persones; que els TME són la principal causa de discapacitat al
món i el dolor lumbar la causa més freqüent de discapacitat en
160 països; tot això genera jubilacions anticipades, menors
nivells de benestar i una menor capacitat de participació social.

Els experts manifesten que la formació és important, però
que ha de ser una formació no passiva sinó pràctica, millorar la
qualitat de vida, de tal manera que es pugui disminuir els riscs
dels TME i d’accidents de treball i permetre als treballadors
tenir cura de si mateixos.

També segons l'OMS la salut mental és un estat de benestar
en el qual la persona és capaç de desenvolupar les seves
capacitats, afrontar l'estrès normal de la vida, treballar en forma
productiva i contribuir a la seva comunitat.

A aquest respecte, existeixen els denominats riscs
psicosocials que plantegen grans dificultats en l’àmbit de la
seguretat i la salut en el treball, que poden influir en el benestar
i la felicitat dels treballadors, generar dolors crònics, trastorns
emocionals, possible depressió i fins i tot es pot produir risc de
suïcidi. Aquests riscs psicosocials afecten també el bon
funcionament i la productivitat de les empreses. De la mateixa
manera en aquest sentit és important l’organització i com es
gestiona el treball.

El Marc Estratègic de la UE de seguretat i salut en el treball
2021-2027 de la Comissió Europea defineix les prioritats i
accions clau per a la millora de la seguretat i la salut de la
població treballadora abordant els ràpids canvis en l’economia,
la demografia i els patrons de treball. Es basa en tres prioritats,
anticipar i gestionar el canvi en el context de les transicions
ecològiques, digital i demogràfica; millorar la prevenció
d’accidents i les malalties relacionades amb el treball amb un
enfocament de “visió zero” respecte de les morts relacionades
amb el treball; i incrementar la preparació per respondre a les
crisis sanitàries actual i futures.

Per tot el que s’ha exposat, 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 realitzar tots els esforços necessaris per combatre i
reduir la sinistralitat laboral a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a informar i publicar a la web de l’IBASSAL de
manera detallada l’evolució de la sinistralitat laboral a les Illes
Balears cada 6 mesos i a cadascuna de les Illes, per tal de
guanyar en efectivitat i capacitat de reacció.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme un pla per impulsar conjuntament amb els
agents socials i econòmics, la cultura preventiva tant a l’àmbit
privat com públic, d'acord amb el que preveu la Llei 7/2018,.
de promoció de la seguretat i la salut en el treball, i incidint
també en el marc de l’actual crisis sanitària de la COVID-19.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar conjuntament amb els agents socials i
econòmics el desenvolupament de tallers de formació que es
fonamentin en l’aprenentatge de tècniques amb classes
pràctiques per a la cura, la prevenció, la seguretat i la salut
laboral en el treball, adreçats a les malalties
muscleoesquelètiques, TME.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme un impuls quant a les polítiques
preventives per eliminar o reduir al màxim els riscs
psicosocials, amb inclusió del teletreball, especialment en el
sector sanitari i sociosanitari públic i privat, i més tenint en
compte les conseqüències arran de la crisi sanitària de la
COVID-19.

Palma, a 29 de novembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Antonio Costa i Costa

B)
RGE núm. 14050/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
ensenyament musical, davant la Comissió d'Educació,
Recerca i Cultura.

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

La música i la cultura són eines molt eficaces per combatre
la pobresa a la infància i l’exclusió social que implica. Els
programes d’intervenció musicosocial demostren tenir beneficis
que van molt més enllà del desenvolupament artístic de les
persones, tenen el potencial de canviar les trajectòries vitals de
la infància, en especial les de qui parteix amb desavantatge,
precisament perquè incideix en dimensions on la pobresa i la
desigualtat deixa petjada. L’aprenentatge musical és una eina
de transformació social, ja que afavoreix canvis amb una
especial incidència en la infància i la joventut, moment en el
qual configuram el nostre ser: millora la capacitat intel·lectual
del menor i les habilitats de pensament lògic i abstracte, cultiva
la disciplina, fomenta la creativitat i la feina en equip. La
creació de cors i orquestres a llocs referents del barri afavoreix
el sentit de pertinença i la identitat comunitària, involucrar-se
en una banda de música té efectes positius que poden canviar
la trajectòria de vida dels nins i nines: ensenya responsabilitat,
col·laboració, habilitats de lideratge i un propòsit de canvi. Cal
recordar que l’educació és precisament una palanca de canvi
indispensable perquè la infància i la joventut tenguin les
mateixes oportunitats de desenvolupament.

La neurociència avala que l’aprenentatge de música
beneficia el desenvolupament cerebral i optimitza els resultats
acadèmics. En concret, un estudi de 1996 a la revista Nature
del doctor Martin F. Gardiner va mostrar que una educació
musical i artística adient va fer que nins entre 5 i 7 anys amb
mals resultats acadèmics aconseguissin resultats equiparables
en lectura i superiors en matemàtiques en comparació amb els
seus millors companys. Seria per tant una excel·lent manera de
combatre el fracàs escolar, apropar la cultura i millorar
l’autoestima especialment dels més desfavorits.

Incrementar la creativitat i la innovació a tots els nivells de
l’educació i la formació és un dels quatre objectius estratègics
del Consell d’Europa en el Marc estratègic per a la cooperació
europea en educació i formació (ET 2020). Ho és també per a
l’OCDE per tal de reduir l’abandonament escolar i és també
objectiu de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 la
fi de la pobresa, salut, benestar, educació de qualitat i reducció
de desigualtats.

Els ensenyaments artístics suposen una gran eina per
desenvolupar des de la primera infància la creativitat i la
imaginació, que amb el pas dels anys s’anirà transformant en
enginy. Permeten una formació no excloent i de qualitat pel
futur, que no està únicament circumscrita en la pròpia àrea: la
creació és present no només als processos artístics sinó també
a tots aquells on participa el coneixement (com la recerca, la
innovació i el desenvolupament).

Existeixen equivalents musicals de les estructures
superficials i profundes del llenguatge, i les regions del cervell
implicades en el processament de la música són compartides
amb la memòria i les habilitats lingüístiques. A nivell cerebral
tocar un instrument és per tant una bona teràpia neurocognitiva,
que pot millorar les habilitats en lectoescriptura en nins
dislèxics. En general desenvolupa l’agilitat mental ja que
incideix en la plasticitat estructural i funcional del cervell, que
pot ser modelat a partir de l’experiència, desenvolupa la
coordinació corporal i la psicomotricitat així com exercita la
memòria. A nivell emocional és un mitjà d’expressió molt
directe i sensible que redueix l’estrès i la depressió, millora
l’estat anímic i les relacions interpersonals. Aporta autoestima,
seguretat i confiança, ajuda a vèncer pors com l’actuació
davant de públic, l’expressió oberta de sentiments, la
demostració del talent individual… I a nivell acadèmic incideix
en la disciplina i el mètode, ajuda a planificar les tasques i a
millorar la capacitat d’atenció; augmenta el compromís per
aprendre i estudiar i desenvolupa la creativitat i, fins i tot, la
solució a problemes quotidians.

La pràctica musical potencia les competències bàsiques dels
alumnes. Per tant, el model de societat que integra la música o
les arts aglutina, engresca i enriqueix la creativitat a qualsevol
nivell i pot arribar a ser un bon referent educatiu per a la
societat del futur que volem. Tant és així que un centre integrat
d’educació infantil, primària i ensenyaments elementals de
música com el de Son Serra ha estat guardonat amb el Premi
Nacional d’educació en l’ensenyament no universitari en la
modalitat Accions encaminades a l’èxit educatiu 2015.

El compromís del Govern de les Illes Balears amb
l’ensenyament musical és ferm, com ho demostra l’aprovació
d’ajuts per un import global de 250 mil euros per contribuir al
sosteniment de la xarxa d'escoles de música i dansa públiques.
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Aquestes ajudes per al sosteniment de la xarxa d’escoles de
música i dansa públiques, estan adreçades a centres que
imparteixen els ensenyaments elementals de música reglats, els
ensenyaments no reglats de música i dansa i els ensenyaments
del Programa d'Ensenyaments Professionals (PREP).

L’aparició a les Illes Balears de nombroses escoles de
música gestionades, d’una banda, per patronats o empreses
privades i, d’altra, per municipis, no ha estat acompanyada en
la mateixa proporció amb la creació de conservatoris
elementals o professionals reglats i públics, propers a gran part
de la població. Això implica que no tota la població tengui les
mateixes opcions ni oportunitats d’accés a estudis musicals
reglats i econòmicament assumibles. Fet accentuat per una
distribució geogràfica desigual dels centres on es poden cursar
aquests estudis, ja sigui a conservatoris, centres integrats
d’ensenyaments de règim general i règim especial o també en
centres autoritzats per la Conselleria d’Educació i Universitat
o reconeguts que ofereixen el Programa d’Ensenyaments
Professionals (PREP).

A l’informe executiu d’avaluació de diagnòstic del curs
2008-2009 de l’IAQSE s’observa com l’alumnat que obté
millors resultats quantes més hores de classes de música
extraescolars cursa, tant a 4t EP com a 2n ESO. Emperò, al del
curs 2016-2017 s’observa com la mitjana de temps setmanal a
rebre classes de música és inferior a la pràctica d’esports,
classes d’idiomes o de repàs; prop del 90% de l’alumnat no va
a classe de música fora de l’horari escolar malgrat l’alumnat de
centres públics assisteix, per terme mitjà, a més classes de
música que el dels privats de forma significativa.

Per tot això els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar la coordinació amb les escoles de música
establertes al territori de les Illes Balears i amb les
administracions competents, per tal que molts d’aquests centres
puguin oferir ensenyaments reglats de música.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport a les escoles de música per tal d’afavorir
els estudis reglats de música en municipis allunyats de
conservatoris oficials, sense que necessàriament suposi
l’eliminació dels ensenyaments de música no reglats que
actualment ofereixen aquests centres: el mateix centre pot oferir
les dues vies d’ensenyament reglat i no reglat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i els ajuntaments de les Illes Balears a donar difusió als
mitjans de comunicació i als centres educatius del període
d’inscripció i proves d’accés als conservatoris i escoles
municipals de música.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la implantació d’un programa de detecció de
talents musicals als centres educatius a través de visites de
professorat del conservatori als primers cursos de primària.

Palma, 1 de desembre de 2021
Els diputats

Carles Bona i Casas
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

C)
RGE núm. 14054/21, dels Grups Parlamentaris Popular

i Ciudadanos, relativa a problemàtica que pateix part del
poble cubà, 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 Popular i Ciudadanos presenten la proposició no
de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

La negativa de la dictadura castrista a l'hora d'establir un
sistema democràtic a Cuba, amb la conseqüent falta de
pluralisme polític, ha derivat en un procés de manifestacions
del poble cubà que han estat reprimides de manera violenta. A
més, el model econòmic fruit de dècades de restriccions i
l'actual situació sanitària provocada per la pandèmia de la
COVID-19 ha accentuat el malestar polític i social a l'illa.

Les manifestacions espontànies i pacífiques a San Antonio
de los Baños i Palma Soriano s'han estès per tota la nació
mostrant el desig de canvi d'una societat que no vol continuar
suportant que tot continuï igual.

Per tot l'anterior, el Grup Parlamentari Popular i el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears, acorda sol·licitar que les
autoritats cubanes escoltin el poble i que respectin el dret
fonamental de manifestació pacífica del poble cubà.

2. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu ferm rebuig
a qualsevol crida a la violència, i condemna la repressió
violenta de les manifestacions pacífiques del poble cubà i les
detencions arbitràries per part del govern cubà.

3. El Parlament de les Illes Balears acorda demanar l'immediat
alliberament dels manifestants pacífics i dels periodistes
detinguts a Cuba.

4. El Parlament de les Illes Balears manifesta el suport als
ciutadans cubans, que han de poder decidir el seu futur en
llibertat sense ingerències externes per aconseguir la
democràcia i la llibertat plena i fer que es respectin els seus
més elementals drets humans.

5. El Parlament de les Illes Balears sol·licita a les autoritats
cubanes que compleixin amb les obligacions derivades del
respecte als drets humans i a la llibertat.

6. El Parlament de les Illes Balears insta la comunitat
internacional a complir l'acord, que va ser aprovat per 184 vots
a favor i 2 en contra, una vegada més per l'Assemblea General
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de l'ONU, el passat 23 de juny, relatiu al fet que s'aixequin les
restriccions econòmiques que continuen dificultant el
desenvolupament econòmic del poble cubà.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que estigui compromès amb la posició de la Unió Europea i
amb els compromisos adquirits en el marc de l'Acord de Diàleg
Polític i Cooperació entre la UE i Cuba, signat l'any 2016,
sobre un diàleg sincer i constructiu en matèria de Drets Humans
amb les autoritats cubanes, diàleg que ha d'afavorir aquestes
demandes i processos.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern cubà a la
finalització de l'actual règim dictatorial comunista i a impulsar
un procés encaminat cap a la democràcia, amb pluripartidisme,
drets a la lliure associació, eleccions democràtiques i la llibertat
de desplaçament per qualsevol lloc del món.

9. El Parlament de les Illes Balears, davant l'actual situació
econòmica i sanitària, exigeix al Govern cubà que garanteixi
l'arribada d'ajuda humanitària al poble cubà i es distribueixi de
manera equitativa per poder cobrir les necessitats existents, que
es garanteixi l'accés a la informació a la població cubana del
que passa a la resta del món, que es garanteixi l'accés de la
població cubana a una alimentació equilibrada i als
medicaments necessaris.

Palma, a 30 de novembre de 2021
Els diputats
Juan Manuel Lafuente i Mir
Jesús Méndez i Baiges
Els portaveus
Antonio Costa i Costa
Patricia Guasp i Barrero

D)
RGE núm. 14059/21, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a nova PAC, davant la Comissió
d'Economia.

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

L'aprovació de la nova PAC europea (política agrària
comuna) posa de manifest les contradiccions dins la política de
lluita contra el canvi climàtic i la direcció de les polítiques
agràries de la Unió. La nova PAC no està a l'altura dels
compromisos climàtics que marca Europa.

El document posa de manifest com encara ara l'aposta per
un model que no té en compte la petjada ecològica que aquest
pot provocar. D'aquesta manera, abandona l'aposta per un
model professional més respectuós amb el medi ambient i la
sostenibilitat.

La nova PAC hauria d'apostar per un model que potenciés
la diversitat de cultius, per així apropar el producte al client,
per una política de subvencions que ajudés els productors reals
d'aliments i no els propietaris de terres, que en moltes ocasions
no les cultiven. Incentivar el relleu generacional perquè no
passi com en el cas espanyol on el 40% de les persones que

reben ajudes estan jubilades, és a dir, que en molts casos ja no
produeixen. També s'ha de donar suport a la presa de decisions
fonamentades en contexts territorials més específics com és el
cas de les Illes. A més, en el cas concret de les Illes Balears
veiem com les polítiques distributives d'ajut són completament
injustes. Observem amb estupefacció com altres regions de
l'estat reben fins a 4 vegades més ajuts per hectàrea que les que
reben els nostres pagesos. El greuge comparatiu és més que
evident, però a aquest també se li ha de sumar el factor de la
insularitat que provoca un encariment del nostre producte i
resta capacitat competitiva al nostre sector primari.

Les Illes Balears, tot i ser un territori insular, no veu
reconegut aquest condicionant de cap manera ni per part del
govern espanyol, ni per part de la Unió Europea. Encara que
des del Congrés dels Diputats espanyol a Madrid s'han votat a
favor d'iniciatives com la proposició no de llei de novembre de
2018 que reclamava un règim fiscal especial per al sector de
l'agricultura i la ramaderia balear, encara ara els pagesos i les
pageses, els ramaders i les ramaderes d'aquí esperen que allò
que es vota a Madrid es porti a terme des de fa ja més de 3
anys. La insularitat resta capacitat competitiva als nostres
pagesos que veuen com altres territoris com les Illes Canàries
sí que gaudeixen d'ajuts i un reconeixement fiscal concret que
compensa aquest condicionant. Aquí a les Balears patim els
mateixos problemes, però no trobem cap solució ans el
contrari. Els partits estatals amb representació tant a aquest
Parlament com a Madrid encara no han estat capaços de dotar
les Balears d'eines com les que gaudeixen els pagesos canaris.

Europa i l'Estat espanyol estan perdent l'oportunitat de
potenciar el model tradicional d'explotacions agràries de les
Balears a la resta del continent. Des de MÉS per Mallorca
volem reivindicar un tarannà i una manera de fer dins el sector
agrari i ramader d'aquí a les Illes que s'ajusta molt més a les
exigències de la nova economia verda que preconitza la
mateixa Unió Europea que el model agroindustrial d'altres
territoris. El camp tradicional balear és un model d'externalitats
positives, és a dir, que potencia les petites explotacions, que
ofereixen una selecció àmplia de productes i fuig del
monocultiu, que aposta per la sostenibilitat i el producte local
i de qualitat i cuida del paisatge sense oblidar que crea
sinergies positives amb altres activitats econòmiques de
proximitat potenciant l'economia local i creant ocupació de
qualitat.

En conclusió, estem davant una PAC que encara avui
imposa un model predominant a l'Estat espanyol marcat per la
producció industrial i poc sostenible, que maximitza beneficis
per damunt el risc mediambiental i que en conseqüència pot
abaixar els preus, davant un model com el balear, que camina
en la bona direcció en termes de qualitat del producte i
d'equilibri mediambiental. És obvi que en un mercat global els
pagesos de les Illes tenen les de perdre perquè tot i que estan
fent bona feina aquesta nova PAC no els protegeix.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol i
la Unió Europa a posar en marxa amb la celeritat més gran
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possible l'aplicació del règim especial per la pagesia de les Illes
Balears dins la nova Política Agrària Comuna (PAC).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol i
la Unió Europa a protegir la pagesia professional i tradicional
balear i potenciar el seu model d'explotació agrícola tradicional
dins la nova Política Agrària Comuna (PAC) com a model
d'explotació sostenible i de proximitat que potencia l'economia
local i la cura del paisatge.

Palma, a 2 de desembre de 2021
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

E)
RGE núm. 14063/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a actuacions per acabar la canalització dels
pluvials d'Alaior, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

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

En resposta a les preguntes formulades pel Grup
Parlamentari Popular sobre les actuacions que durà a terme el
Govern de les Illes per donar resposta als problemes de
l’evacuació dels pluvials d’Alaior, que provoca greus
problemes a distintes zones del municipi quan es produeixen
fortes pluges, la Conselleria de Medi Ambient i Territori va
respondre el 23 de juny passat (BOPIB núm. 111, de
23-7-2021) que “el Govern ha aportat un estudi de diferents
alternatives que l’Ajuntament ha de valorar en l’àmbit de les
seves competències” i va afegir que “en qualsevol dels casos,
el Govern queda a la seva disposició quant a assessorament
tècnic”.

També va manifestar que “l’Ajuntament dugui a terme la
que consideri més adient, sense perjudici de la col·laboració en
l’assessorament tècnic que sigui necessària o l’ajuda en la
recerca de possibles fons de finançament”.

Posteriorment, en el Ple que l’Ajuntament d’Alaior va
celebrar el 22 de novembre, es va aprovar per unanimitat la
moció que van presentar els grups municipals de Junts per Lô
i el Partit popular per tal d’instar el Govern de les Illes Balears
a emprendre i culminar el projecte de conducció dels pluvials
d’Alaior.

Amb la construcció del Polígon Industrial La Trotxa a la
zona de Sa Bassa de Sant Pere i l’edificació d’habitatges a la
zona de ‘ses escoles’, es va iniciar una obra de canalització de
les aigües pluvials, que havia de culminar amb una obra molt
més gran i complicada per evacuar aquestes aigües de pluja cap
al barranc de Cala En Porter o barranc d'En Rellotge. I l’obra
inacabada va traslladar el problema de les inundacions als
terrenys que discorren per la zona veïnal de Cala En Busquets.
Cada any, quan plou amb intensitat, s’inunda aquesta zona, on
hi ha nombrosos horts annexos als habitatges del carrer de Cala

En Busquets; inundacions repetides que provoquen la pèrdua
de la sembra i la impossibilitat d’accedir a aquests terrenys.

Per tant, tot i que no s’ha produït encara cap situació de
perill per a les persones, cal definir i executar una solució
definitiva a aquest problema de la conducció i evacuació dels
pluvials d’Alaior. Com assenyalen els portaveus municipals
d’Alaior Luis Arévalo, del Partit Popular, i Maria Camps, de
Junts per Lô, “no es pot demorar més aquesta obra, per gran i
costosa que sigui; principalment per no haver de lamentar cap
desgràcia en un futur”.

L’informe tècnic preliminar (17 de febrer de 2021) redactat
per l’Àrea de Planificació i Construcció de Sanejament i
Depuració de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat
Ambiental (Abaqua) analitza “les diferents alternatives per
minimitzar els efectes de les inundacions derivades de les
aigües pluvials provinents de la zona urbana i les d’escorrentia
superficial que s’acaben acumulant a la part sud-est del nucli
urbà d’Alaior, i les alternatives pel destí final de les aigües”.

Segons ha manifestat l’Ajuntament d’Alaior, les dues vies
més factibles d’execució que aquest informe preliminar
planteja: “Evacuació a torrent per canalització per gravetat” i
“Evacuació al terreny mitjançant filtre verd/llacuna”, tant pel
que fa al cost final com a la fiabilitat i la durada en el temps de
la solució, requereixen d’un aprofundiment i concreció tècnica
que només persones expertes en la matèria poden desenvolupar.

Aquest informe també determina que “en fases posteriors,
serà convenient encarregar els treballs de camp i estudis
complementaris que permetin optimitzar i garantir la viabilitat
de les alternatives finalment seleccionades”.

El Grup Parlamentari Popular exposà en el Ple celebrat el
30 de novembre que el Govern de les Illes Balears disposa ara
dels fons europeus del Pla Next Generation, on el cicle de
l’aigua constitueix una prioritat, i per tant cal aprofitar
l’oportunitat que ofereix el “Seguiment i restauració
d’ecosistemes fluvials, recuperació d’aqüífers i mitigació del
risc d’inundació” (Plan de Recuperación, transformación y
resiliencia, C5.I2) (Real decreto-Ley 36/2020).

Per aquests motius, 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 no demorar la resposta a l’Ajuntament d’Alaior, des
de la lleialtat institucional, i amb voluntat de col·laboració. a
les peticions aprovades per unanimitat pel ple municipal el 22
de novembre de 2021.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar, durant el 2022, l’estudi complementari i
treball de camp que permeti determinar, en coordinació amb
l’Ajuntament d’Alaior, la solució més segura, factible i
definitiva de les dues possibles plantejades pels tècnics de
l’Abaqua.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les gestions necessàries per obtenir el
finançament adequat per dur a terme i culminar l’obra de
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canalització dels pluvials d’Alaior, així com a preveure un pla
pressupostari plurianual amb un calendari d’execució que
concreti les obres per evitar retards.

Palma, a 2 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Antonio Costa i Costa

F)
RGE núm. 14266/21, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a criminalització de la cooperació i l'acció
humanitària al territori ocupat palestí, 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, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

El passat 19 d’octubre el Ministeri de Defensa d’Israel va
emetre una ordre per la qual es designa sis ONG palestines de
drets humans com “organitzacions terroristes”, fet que suposa
un atac sense evidències ni fonament legal, contra tota la
comunitat internacional que treballa pel compliment dels drets
humans a Palestina. Finalment, el passat 7 de novembre l’Estat
d’Israel va fer efectiva la il·legalització d’aquestes
organitzacions. Aquest fet, que s’inscriu en lògiques
sistemàtiques de vulneració dels drets humans i d’apartheid
contra el poble palestí, representa un nou intent de silenciar i
acabar amb el treball de la societat civil palestina compromesa
amb la defensa dels drets de la població local, que són
sistemàticament violats. Aquestes organitzacions i d’altres
també perseguides són les que, en primera instància, denuncien
les pràctiques d’ocupació i apartheid israelians també
evidenciades per organitzacions internacionals com Amnistia
Internacional i Human Rights Watch, que el passat 22
d’octubre van emetre un comunicat conjunt rebutjant la
declaració del govern israelià.

L’actuació del Ministeri de Defensa israelià suposa la
prohibició de les activitats d’aquestes entitats, permet a les
autoritats israelianes tancar les seves oficines, confiscar els seus
béns, arrestar i empresonar el seu personal, prohibir el seu
finançament o, fins i tot, l’expressió de suport a les seves
activitats. En definitiva, representa la il·legalització efectiva
d’aquestes ONG i les posa en risc imminent de represàlies.
L’aplicació intencionada i infundada de la legislació
“antiterrorista” té com a objectiu obstaculitzar la tasca de
documentació i monitoratge de violacions de drets humans i la
cooperació amb les Nacions Unides i els diferents mecanismes
internacionals de defensa dels drets humans.

Aquesta ordre del govern israelià s’emmarca en una
campanya de desprestigi, criminalització i judicialització de les
organitzacions de la societat civil palestina i, per extensió, a la
cooperació internacional i l’acció humanitària als territoris
ocupats per part de la potència ocupant, qui davant la passivitat
i/o permissivitat de la comunitat internacional segueix
incomplint amb total impunitat la seva obligació de garantir els
drets de la població ocupada.

La repressió de l’estat d’Israel forma part d’una estratègia
global i sostinguda dirigida no només a les organitzacions
palestines que estan sent directament criminalitzades, sinó
també a les organitzacions internacionals de cooperació per al
desenvolupament i d’acció humanitària que treballen amb elles
a Palestina, així com al moviment internacional de solidaritat
amb Palestina.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt (Més per
Menorca) presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu rebuig
contra la criminalització de la cooperació i l’acció humanitària
a Palestina i, en concret, cap a l’ordre de l’Estat d’Israel del
passat 7 de novembre, per la qual s’il·legalitzen sis ONG de
drets humans palestines com a organitzacions terroristes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a emprar totes les eines diplomàtiques que tengui el seu abast
per tal que el Ministeri de Defensa d’Israel retiri l’ordre del
passat 19 d’octubre per la qual s’il·legalitzen a sis ONG de
drets humans palestines qualificant-les d’organitzacions
terroristes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta l’Alt representant de
la Unió Europea per als afers exteriors i la política de seguretat
a donar una resposta a la criminalització de la cooperació i
l’acció humanitària al territori ocupat palestí i, en concret, cap
a l’ordre del Ministeri de Defensa d’Israel del passat 19
d’octubre, per la qual es designen sis ONG de drets humans
palestines com a organitzacions terroristes. En aquest sentit,
s’insta l’Alt representant de la Unió Europea per als afers
exteriors i la política de seguretat a treballar per aconseguir la
retirada de l’esmentada ordre per part del govern israelià.

Palma, a 3 de desembre de 2021
La diputada
Patrícia Font i Marbán
El portaveu
Josep Castells i Baró

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 5921/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a centres de salut, dosis de vacunes
COVID-19 no administrades per incompareixença dels
usuaris.

Per assegurar l’èxit de la vacunació, és fonamental
planificar tot el procés inclosa la gestió de possibles dosis
sobrants.

Les vacunes COVID-19 actualment disponibles es
presenten en vials multidosi, d’aquesta manera, es poden donar
situacions en què un cop acabada la jornada de vacunació
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sobrin dosis (especialment de vials perforats) i aquestes es
perdin.

Per evitar la pèrdua de dosi, en els punts de vacunació
massiva s’ha establert el següent protocol:
• A l’inici de la jornada el coordinador o coordinadors del

punt de vacunació extreu de la nevera únicament els vials
per administrar les vacunes de les hores següents. Revisa si
hi ha alguna anul·lació en l’agenda de citació; si és així,
avisa a InfoVacuna COVID perquè citi a una altra persona
en el seu lloc amb l’agenda de reserva preestablerta.

• Al llarg de la jornada vacunal s’anirà ajustant la preparació
de les dosis en funció de les vacunes administrades per
intentar evitar dosis sobrants, seguint el protocol establert.

• De forma periòdica durant la jornada supervisa les faltes
d’assistència per ajustar-les a les dosis disponibles.

• A les 11 i a les 19 hores, el coordinador o coordinadora
contacta amb  InfoVacuna COVID per informar de les
faltes d’assistència que ha detectat. InfoVacuna COVID ha
d’intentar contactar amb les persones que no hagin acudit
a la cita per saber si hi assistiran durant aquesta jornada. Si
queden descoberts, ha de captar a altres persones per
aprofitar les dosis en aquesta mateixa jornada.

• InfoVacuna COVID també ha de revisar al llarg de torn
dels descoberts i fer les trucades per recordar als usuaris
que acudeixin a la cita. Paral·lelament i en especial a la fi
de la jornada, el coordinador i coordinadora o bé el
personal administratiu de GSAIB (Gestió Sanitària i
Assistencial de les Illes Balears) contactarà telefònicament
amb les persones citades pel proper dia oferint-los la
vacuna aquest mateix dia. Es dirà el nombre de persones
necessàries per aprofitar les dosis sobrants.

• Les citacions es poden prolongar fins a les 22.00 a fi
d’optimitzar les dosis sobrants. En els centres de salut
també s’està vacunant a la població.

• A més, els equips de vacunació dels centres de salut també
poden captar i remetre persones pendents de vacunació als
punts de vacunació massiva. Amb aquesta finalitat
s’estableix una relació constant entre responsables
d’infermeria dels centres de salut i la coordinació dels punts
de vacunació massiva.

2.385 usuaris no es van presentar a la seva cita en el centre
de salut. A Mallorca 2.157 usuaris no es van presentar a la seva
cita al centre de salut; a Menorca i Eivissa 106 usuaris no es
van presentar a la seva cita. A Formentera 16.

Palma, 8 de novembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 6283/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestions de la Conselleria de Model Econòmic,
Turisme i Treball en previsió de l'arribada de viatges
d'estudi o de les concentracions massives de gent durant
aquest estiu.

No eren viatges d’estudis, perquè cap centre educatiu en va
organitzar. Eren grups de joves estudiants, amb viatges

organitzats de manera privada, per tant era grup de gent que
venia de viatge.

En data 9 de juny de 2021 la naviliera Balearia posa en
coneixement de GSAIB que a partir de dia 12 de juny de 2021
traslladarà a les Illes Balears grups de viatges de joves
estudiants d’altres comunitats autònomes.

Davant aquesta comunicació GSAIB dissenya un dispositiu
específic pels grups de viatges d’estudiants amb la finalitat de
facilitar l’operativa dels controls documental i sanitari en els
ports afectats.

Els passatgers que formen part d’aquests viatges no
realitzen el mateix circuit que la resta dels passatgers, pugen
directament als autocars disposats per les companyies
organitzadores en els molls del port i el personal de GSAIB
puja als autocars per a realitzar els controls.

El controls documental i sanitari consisteixen en la lectura
del Formulari de Control Sanitari i comprovació de la
documentació de l’opció seleccionada en el mateix formulari
per a acreditar el seu estat de salut en relació amb la
COVID-19. Una vegada realitzats els controls, si no hi ha cap
incidència sobre aquest tema, l’autocar abandona la zona
portuària cap al destí final.

Les arribades i el nombre de passatgers que formen part
dels grups de viatges d’estudiants dels quals GSAIB té
coneixement són els següents:

• Balearia trajecte València-Palma
11/06/2021: 737; 12/06/21: 549 i 687; 13/06/2021: 655;
14/06/2021: 210; 15/06/2021: 195; 16/06/2021: 219;
17/06/2021: 83; 18/06/2021: 47.

• Balearia trajecte Barcelona-Palma
17/06/2021: 198; 18/06/21: 205; 19/06/2021: 202;
20/06/2021: 206; 21/06/2021: 192; 22/06/2021: 196;
23/06/2021: 198; 24/06/2021: 200; 25/06/2021: 194;
26/06/21: 189; 27/06/2021: 200; 28/06/2021: 195.

• Balearia trajecte Barcelona-Ciutadella
20/06/2021: 136; 21/06/21: 309. 

• Balearia trajecte València-Palma
17/06/2021: 203.

• Balearia trajecte Barcelona-Palma
19/06/2021: 445; 21/06/21: 51. 

Tots els passatgers que formen part d’aquests grups han
passat els controls documentals aportant el QR obtingut quan
s’emplena el Formulari de Control Sanitari i l’acreditació del
seu estat de salut en relació amb la COVID-19, que en aquests
casos ha estat majoritàriament text ràpid d’antígens a origen i
uns quants PCR, certificat de recuperació o pauta de
vaccinació.

En cas de no rebre comunicació de grups de viatges
d’estudiants tots els passatgers es tracten com a passatgers
comuns i els controls es realitzen en base a l’establert a l’Acord
del Consell de Govern de dia 4 de juny de 2021 de modificació
de l’Acord del Consell de Govern de dia 31 de maig de 2021
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pel qual s’estableixen mesures excepcionals establertes per a
prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19
durant part del mes de juny de 2021 i a la Resolució de la
consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual
aquest modifica la Resolució de la consellera de Salut i
Consum de 21 de maig de 2021 per la qual s’estableixen
mesures sanitàries específiques per a donar seguretat en l’accés
a les Illes Balears a les persones residents o als visitants.

Palma, 19 de novembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 7035/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a treballadors contractats des del
Servei de Salut i la Conselleria de Salut i Consum des de
l'inici de la pandèmia de la COVID-19.

Des del Servei de Salut i durant el període del 01/03/20 fins
al 07/09/21 hi ha hagut 3.249 treballadors amb un nomenament
específic com a personal COVID. Els nomenaments s’han
realitzat com a personal eventual. Dels 3.249 nomenaments
esmentats, 2.599 corresponen a personal sanitari.

Sanitaris
Categoria retributiva Total
Auxiliar d’infermeria 867
Auxiliar d’infermeria d’EAP 169
Infermer/a obstètrico-ginecològic/a 7
Infermer/a 736
Infermer d’àrea de suport AP 354
Infermer d’AP 11
Infermer de SUAP 16
Infermer/a suport jubilat reincorporat 25
Facultatiu jubilat reincorporat 
COVID-19 1
Fisioterapeuta 53
Metge/sa d’ESAD 30
Metge/sa de família en EAP 25
Metge/sa d’urgència hospitalària 11
Metge/sa d’urgència en AP 62
Òptic/a optometrista 1
Pediatra atenció primària 4
FEA bioquímica clínica 1
FEA cardiologia 1
FEA farmàcia hospitalària 2
Tècnic/a especialista laboratori 160
FEA medicina intensiva 7
FEA medicina del treball 1
FEA microbiologia i parasitologia 1
FEA pneumologia 4
FEA 3
FEA obstetrícia-ginecologia 1
FEA pediatria 3
Tècnic/a especialista 43
Total general 2599

Gestió i Serveis
Categoria retributiva Total
Zelador/a 412

Conductor/a 27
Grup Auxiliar Administratiu FA 182
Bugader/a 7
Netejador/a 2
Personal tècnic no titulat 2
Personal tècnic titulat de grau mitjà 1
Telefonista 16
Personal tècnic titulat superior, biòleg 1
Total general 650

Palma, 8 de novembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 7063/21, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a procés de selecció del personal docent que
impartirà l'assignatura de religió islàmica.

La resolució del conseller d’Educació i Formació
Professional de 23 de setembre de 2021 estableix el
procediment per accedir a una destinació per als professors de
religió islàmica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial
decret 696/2007, d’1 de juny, pel qual es regula la relació
laboral dels professors de religió (BOIB 134, 30 de setembre
2021). Cal destacar que aquesta normativa ha estat negociada
amb el Comitè d’Empresa dels professors de religió en centres
públics, que representa en aquests moments tant als professors
de religió catòlica com als professors de religió islàmica.

Palma, 15 de novembre de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 7067/21, de la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nombre de professors que impartiran religió
islàmica a centres públics.

L'autoritat religiosa islàmica proposà tres mestres dels quals
una participà als tràmits complint amb la resta de requisits.

Palma, 15 de novembre de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 7086/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a personal treballador públic de
l'administració autonòmica de les Illes Balears en situació
de patiment emocional afectats per la situació de la
COVID-19 que s'ha acollit al servei de suport psicològic.

Durant el darrer any i mig, a causa del patiment emocional
dels professionals (tant sanitaris com dels recursos
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sociosanitaris) que han estat fent feina en primer línia de la
COVID-19, des de les diferents gerències hospitalàries i
d’Atenció Primària s’han posat en marxa dispositius d’atenció
psicològica per ajudar a fer front a aquest patiment. Aquesta
atenció no es proposa com un tractament terapèutic sinó com
un assessorament i un acompanyament emocional en aquesta
situació adversa. En el cas de detectar que una d’aquestes
persones desenvolupa un trastorn de la salut mental, es derivat
als dispositius d’atenció dels que ja disposa la comunitat
autònoma (Unitats de Salut Mental, Unitats d’Hospitalització,
etc.).

Durant aquest darrer anys i mig, la demanda ha anat
disminuint de manera gradual fins al punt que en algunes
gerències des de fa dos mesos no existeix cap demanda.

En el moment de màxima atenció (primera i segona onada)
vàrem atendre en aquests dispositius de manera simultània a
499 professionals (sanitaris i sociosanitaris). En aquests
moments s’até de manera simultània a 55 persones (sanitaris i
sociosanitaris).

Des de les diferents gerències es manté de forma indefinida
aquest dispositiu a fi i a efecte d’atendre de manera efectiva i
ràpida als professionals que ho sol·licitin.

Palma, 4 de novembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 7109/21, del diputat Sergio
Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a classes de religió de l'Islam.

Els currículums de l’àrea de l’ensenyament de la religió
islàmica s’estableixen a les resolucions de la Direcció General
d’Avaluació i Cooperació Territorial del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esports: Primària a la resolució de dia 26 de
novembre  de 2014; infantil a la resolució de dia 14 de març de
2016 i de secundària a la resolució de 14 de març de 2016.

Palma, 15 de novembre de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdá

Ordre de Publicació
H)

A les Preguntes RGE núm. 7184, 7186 i 7188/21, 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 Menorca.

L’any 2019 es van demanar 3 peticions d’acreditació de
consums de subministraments a diferents companyies per
confirmar els criteris de desocupació establertes per la Llei
5/2018 i fixats pel Decret 36/2019. L’any 2020 es varen
demanar 9 peticions. Dins de 2021, fins al moment, s’han
realitzat 24 peticions.

Palma, 11 de novembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
I)

A les Preguntes RGE núm. 7442 a 7456/21, de la
diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, relatives a consulta sobre increment de
places de Formació Professional per al curs 2022-2023 a
Mallorca, Menorca i les Pitiüses; a foment de participació
d'empreses i la formació professional dual a les Illes
Balears; a actuacions per part de la Conselleria d’Educació
i Formació Professional adreçades a les persones que
tutoritzen formació professional dual a empreses; a
consulta sobre increment del número de places de formació
professional dual a Mallorca,  a Menorca i a les Pitiüses per
centre formatiu per al curs 2022-2023; a consulta sobre
increment de places de formació professional dual
d’administració i gestió, de comerç i màrqueting,
d’electricitat i electrònica, d’hoteleria i turisme,
d’informàtica i comunicacions, d’indústries alimentàries i
de transport i manteniment de vehicles a Mallorca pel curs
2022-23.

Des de la Conselleria d’Educació i Formació Professional
tenim un gran compromís amb l’impuls de la Formació
Professional. El procés de creació de noves places d’FP s’inicia
el mes de gener, en funció de les necessitats establertes en el
Pla de Formació Professional i del diàleg amb els centres. Així
mateix, també pel mes de gener es començarà a planificar
conjuntament amb el SOIB l’oferta de certificats de
professionalitat. En aquest sentit, és prematur determinar
l’increment específic per centre i per família professional.

Palma, 19 de novembre de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 7489/21, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a increment de les places del programa British per
al curs 2021-2022.

No està previst incrementar el nombre de places British
pròximament. Tot i això, s’ha modificat el conveni amb el
Ministeri i per primera vegada hem fet convocatòria de places
d’assessors British per a cobrir les places necessàries als
centres.

Palma, 24 de novembre de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdá
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Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 8236 a 8335/21, del diputat
Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relatives a menús escolars segons
especificitats religioses.

Els centres sostinguts amb fons públics, d’acord amb la
normativa vigent, adapten els seus menús per motius culturals.
Són diverses les empreses que gestionen els menús escolars. A
més, també hi ha centres que el gestionen directament o a
través de l’associació de pares i mares. El nombre d’usuaris de
menjador dels diferents centres varia a diari, perquè no tots els
infants assisteixen regularment al menjador. Existeixen unes
directrius que s’han de seguir, però no es fa un recompte diari
dels menús per part de la Conselleria. Així mateix, no totes les
religions compten amb especificitats alimentàries durant tot el
curs. Per exemple, la religió catòlica compta amb especificitats
alimentàries en moments puntuals de l’any.

D’acord amb el punt 4 de l’article 14 de la Llei 26/1992, de
10 de novembre, per la qual s’aprova l’Acord de cooperació de
l’Estat amb la Comissió Islàmica d’Espanya (BOE núm. 272,
de 12 de novembre), l’alimentació dels alumnes musulmans
dels centres docents públics i privats concertats que ho
sol·licitin, s’ha de procurar que s’adeqüi als preceptes
religiosos islàmics, així com a l’horari de menjars durant el mes
de juny (Ramadà).

La Resolució de 9 de setembre de 2003 del conseller
d’Educació i Cultura per la qual es regulen l’organització i el
funcionament del servei escolar als centres públics no
universitaris, a l’article 3 estableix que correspon a la comissió
de menjador aprovar els menús en base a la següent normativa:

Resolució de la directora general de Primera Infància,
Innovació i Comunitat Educativa de 16 de juliol de 2021 per la
qual s’aproven les instruccions i mesures relatives a les
cafeteries els instituts d’educació secundària, al servei escolar
de menjador al centres públics no universitaris i al
funcionament del programa de les escoles matineres per al curs
escolar 2021-2022

Tercer 
Orientacions bàsiques per a l’elaboració dels menús
1. Les empreses o entitats que gestionen el servei de
menjador escolar dels centres docents públics han de seguir,
a l’hora d’elaborar els menús, les indicacions recollides en
el Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre la promoció de la
dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les
Illes Balears, afectat per l’Acord del Consell de Govern de
14 de juny de 2019 (BOIB núm. 80, de 15 de juny de
2019). Aquests documents estan disponibles a la pàgina
web del Servei de Comunitat Educativa de la Conselleria
d’Educació i Formació Professional.

El Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre la promoció de la
dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes
Balears, afectat per l’Acord del Consell de Govern de 14 de
juny de 2019 de correcció d’errors del Decret 39/2019, de 17
de maig, sobre la promoció de la dieta mediterrània en els
centres educatius i sanitaris de les Illes Balears (BOIB núm. 80,
de 15 de juny de 2019).

Article 4. Requisits i criteris per a la programació dels
menús escolars i la freqüència de consum setmanal.

3. A més dels requisits i criteris exposats, en els supòsits en
què les condicions d’organització i instal·lacions ho
permetin, els centres educatius amb alumnat amb al·lèrgies
o intoleràncies alimentàries diagnosticades per especialistes
que, mitjançant el certificat mèdic corresponent, acreditin
la impossibilitat d’ingerir determinats aliments que
perjudiquen la seva salut, han d’elaborar menús especials,
adaptats a aquestes al·lèrgies o intoleràncies. S’han de
garantir menús alternatius en el cas d’intolerància al gluten.
Quan per raons culturals es motivi l’exclusió d’un tipus
d’aliment, cal disposar, sempre que les condicions ho
permetin i sigui assumible econòmicament, d’un menú
alternatiu considerat suficient per cobrir les necessitats
nutricionals de l’alumnat.

Per tant, la Conselleria aplica la normativa estatal i
autonòmica vigent pel que fa als menús escolars. Així mateix,
se sol·liciten les especificitats de centres que no compten amb
menjador escolar, com per exemple l’institut d’ensenyament a
distància, que no té menjador escolar perquè és a distància.

Palma, 16 de novembre de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdá

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 9490 a 9492/21, de la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a projectes de millora
d’establiments turístics sol·licitats en virtut de la Llei
2/2020, des de dia 7 de juny de 2021 fins dia 30 de setembre
de 2021, a punts de recàrrega que s’han instal·lat a les Illes
Balears en virtut de la Llei 2/2020, des de dia 7 de juny de
2021 fins dia 30 de setembre de 2021 i a habilitació de
places amb punts de recàrrega a establiments turístics fins
dia 30 de setembre de 2021.

A dia 30 de setembre de 2021, tenim 30 peticions de
projectes de reforma. A aquests projectes de reforma, en total
s’hi ha sol·licitat a un màxim de 80 places d’aparcament, totes
elles incloses dins expedients favorables. I els punts de
recàrrega per a vehicles elèctrics sol·licitats són els següents:
a Palma 11.

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

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

A les Preguntes RGE núm. 9497 a 9500/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a obres d'ampliació de la
residència geriàtrica municipal de Ciutadella (1 a 4).

Hem tingut reunió per ratificar la intenció de les dues
administracions en col·laborar en la reforma de la Residència
de Ciutadella.

L’Ajuntament està a l’espera de tenir l’avantprojecte. Quan
ho tanquin faran el Projecte Bàsic i damunt aquest farien el
conveni de col·laboració.

Totes les preguntes queden supeditades a les clàusules d’un
Conveni encara no redactat.

Palma, 11 d’octubre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 9501 i 9502/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a normativa reguladora de
la limitació del nombre de vaixells al Port de Son Blanc a
les festes de Sant Joan i a mesures per limitar i controlar
l'arribada de vaixells al Port de Son Blanc de Ciutadella.

D’acord amb el que estableixen al seu article 100, apartat
2 el “Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE)” aquest constitueix la base jurídica del transport per
vies navegables, en aquest “Tratado” s’inclouen disposicions
generals sobre la competència i la lliure prestació de serveis.

Aquesta limitació del nombre de vaixells suposa una
limitació a la mobilitat que es contraria a més a més a la
Constitució Espanyola i que només es podria realitzar amb la
declaració d’un estat d’alarma.

Palma, 29 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 9503/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificació i ordenació dels horaris i els trajectes
dels vaixells que operen al Port de Son Blanc de Ciutadella
(1).

Informem que Ports de les Illes Balears és l’entitat que
assumeix totes les facultats administratives sobre la gestió dels
béns de domini públic inclosos en la zona de servei de port i
afectes el servei públic portuari.

Els serveis prestats en els ports corresponen a Ports de les
Illes Balears o als particulars que tinguin llicència o
l’autorització corresponent.

D’acord amb el que estableix “El artículo 100, apartado 2,
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)
constituye la base jurídica, completado por las disposiciones
generales del Tratado sobre competencia y libre prestación de
Servicios. El objetivo es aplicar a los transportes marítimos de
la Unión el principio de libre prestación de servicios y
garantizar el cumplimiento de la norma de la competencia”.

En aquest context, a sol·licitud dels interessats i tenint en
compte la disponibilitat dels diferents molls operatius al Port de
Son Blanc, es van autoritzant les diferents escales sol·licitades
o modificant-les, si és possible, perquè no hi hagi interferències
en les ocupacions dels molls disponibles.

Ports de les Illes Balears no pot modificar els trajectes
perquè correspon a les navilieres operar una o altra línia
marítima en funció dels seus interessos comercials, sempre que
compleixin amb l’establert a la Llei 11/2010, de 2 de
novembre, d’ordenació del transport marítim de les Illes
Balears i restant normativa de la marina mercant.

Per altra banda no pot modificar i ordenar els horaris sinó
que el que fa és adaptar l’organització portuària a les
sol·licituds dels operadors de transport marítim (navilieres) i en
cas de conflicte procedeix a ajustar els diferents horaris
presentats per tal d’evitar interferències entre vaixells de
distinta naviliera i sempre tenint en compte les necessitats de
l’operativa portuària tant terrestre com marítima al port i de la
seguretat de les operacions.

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

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 9504/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificació i ordenació dels horaris i els trajectes
dels vaixells que operen al Port de Son Blanc de Ciutadella
(2).

D’acord amb el que estableix “El artículo 100, apartado 2,
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)
constituye la base jurídica, completado por las disposiciones
generales del Tratado sobre competencia y libre prestación de
Servicios. El objetivo es aplicar a los transportes marítimos de
la Unión el principio de libre prestación de servicios y
garantizar el cumplimiento de la norma de la competencia”.

En aquest context les navilieres realitzen les sol·licituds
d’escales per als distints vaixells i rutes en funció de l’any
atenent la seva programació i les seves previsions de demanda
existent i les presenten a Ports de les Illes Balears.

Ports de les Illes Balears atenent aquestes sol·licituds dels
interessats, un cop analitzades i tenint en compte la
disponibilitat dels diferents molls operatius al port de Son
Blanc i les possibles interferències entre els horaris sol·licitats
per les distintes navilieres, va autoritzant les diferents escales
sol·licitades o modificant els horaris d’entrada i sortides
d’aquestes, si és possible, perquè no hi hagi interferències en
les ocupacions dels molls disponibles, i sempre tractant de
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respectar al màxim la franja horària sol·licitada per les
navilieres per reduir les afeccions a la seva programació i tenint
en compte les necessitats de l’operativa portuària tant terrestre
com marítima al port i de la seguretat de les operacions.

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

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 9505/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures de control per als joves de 14 anys que
es vulguin desplaçar a Ciutadella durant les festes de Sant
Joan.

Les mateixes que per a la resta de persones que vulguin
realitzar un viatge en transport marítim.

Palma, 29 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 9506/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a embarcament de joves de 14 anys amb begudes
alcohòliques als vaixells que cobreixen les rutes en els ports
que depenen de Ports de les Illes Balears.

Aquest tipus de condicions depenen de les navilieres, en
general les normes de les navilieres a aquest respecte són
similars es reprodueix a continuació l’indicat a la pàgina web
de Baleària:

Objectes d’accés prohibit:
Els objectes d’accés prohibit a l’àrea de passatge poden

transportar-se a l’interior de vehicles en règim d’equipatge
quan es disposi d’aquesta opció, excepte que la seva tinença
constitueixi infracció penal o administrativa que obligui a la
seva intervenció i posada a la disposició de les autoritats
competents.
• Armes prohibides segons el Reglament d’Armes vigent

(inclou armes blanques).
• Armes de foc i municions de les quals no s’acrediti la seva

lícita tinença.
• Explosius de qualsevol tipus, productes pirotècnics i

detonadors elèctrics o pirotècnics.
• Líquids inflamables d’ús combustible.Altres objectes o

productes de tinença il·lícita, fútil o injustificada la mera
presència dels quals a l’àrea de passatge posi en risc la
integració física de les persones.

• Begudes alcohòliques. En cas que algun passatger
introdueixi a bord begudes alcohòliques, aquestes seran
requisades fins a l’arribada al port de destinació.

Palma, 29 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 9507/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures de control quant al consum d'alcohol per
part de les navilieres que operen al port de Son Blanc de
Ciutadella.

Segons l’indicat per les navilieres en cas que els passatgers
introdueixin a bord begudes alcohòliques aquestes seran
requisades fins a l’arribada al port de destinació i la venda de
begudes alcohòliques a menor està prohibida, per tant no és
possible el consum d’alcohol per menor durant el trajecte.

En qualsevol cas es té previst celebrar una reunió per
organitzar una campanya conjunta de crida a la responsabilitat
en el gaudi de les festes i es farà un recordatori a les navilieres
en aquest aspecte.

Palma, 29 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 9508/21, de la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a revisió de les campanyes de promoció
relacionades amb les festes de Sant Joan que duen a terme
les navilieres que operen al port de Son Blanc de
Ciutadella.

Al primer trimestre de 2022, com és habitual en la
planificació de les festes de Sant Joan es durà a terme una
campanya conjunta per promoure la crida a la responsabilitat
en el gaudi de les festes.

Es demanarà a l’ajuntament que aquesta campanya la faci
extensiva a l’aeroport i al Port de Maó, que són altres portes
d’entrada a l’illa de participants en les festes de Sant Joan.

Palma, 29 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 9521 a 9523/21, del diputat
Juan Manuel Góme i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a retirada de la cartelleria i les notes
informatives dels centres i les unitats bàsiques del Servei de
Salut de les Illes Balears (1 a 3).

La raó de la retirada de la cartellera i notes informatives
dels centres i unitats bàsiques és l’homogeneïtzació de tota la
cartellera en les dues llengües oficials de la CAIB. La retirada
es va decidir el mes de setembre. La nova cartellera ja s’està
instal·lant en els diversos centres.

Les instruccions s’ajusten a complir l’Estatut d’Autonomia
de les nostres illes. La gran majoria són en català i castellà, tot
i que en determinats llocs poden ser necessàries altres llengües.
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Palma, 4 d’octubre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 9605/21, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a ingressats amb vacunació completa.

Durant el mes de setembre, el percentatge mensual de
pacients de COVID-19 hospitalitzats a les Illes Balears malgrat
que duguessin una pauta completa de vacunació va ser el 2,1%.
El percentatge total de casos hospitalitzats durant el mes de
setembre va ser el 4,5%. La taula inferior indica els
percentatges diaris d’hospitalització del mes de setembre.

Hospitalitzats

Dates No
vacunats

Vacuna-
ció

incom-
pleta

Pauta
completa

Total

01/09/21 1 2 3

02/09/21 6 1 7

03/09/21 4 1 1 6

04/09/21 4 4

05/09/21 4 1 5

06/09/21 2 2

07/09/21 1 4 5

08/09/21 5 2 7

09/09/21 3 12 15

10/09/21 2 2 4

11/09/21 1 5 6

12/09/21 3 1 4

13/09/21 2 2 5

14/09/21 2 1 3

15/09/21 2 1 3

16/09/21 4 2 6

17/09/21 0

18/09/21 3 1 4

19/09/21 3 1 1 5

20/09/21 1 2 3

21/09/21 1 1 2

22/09/21 1 1

23/09/21 0

24/09/21 3 1 4

25/09/21 4 4

26/09/21 1 2 3

27/09/21 1 1

28/09/21 1 1 2

29/09/21 1 1 2

30/09/21 0

Total 60 2 54 116

Total casos setembre
Dates Total 
01/09/21 134
02/09/21 145
03/09/21 131
04/09/21 105
05/09/21 77
06/09/21 121
07/09/21 114
08/09/21 121
09/09/21 153
10/09/21 106
11/09/21 71
12/09/21 84
13/09/21 81
14/09/21 87
15/09/21 76
16/09/21 96
17/09/21 65
18/09/21 43
19/09/21 58
20/09/21 79
21/09/21 71
22/09/21 82
23/09/21 59
24/09/21 73
25/09/21 67
26/09/21 38
27/09/21 95
28/09/21 42
29/09/21 54
30/09/21 33
Total 2.561

Palma, 19 de novembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 9606/21, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a ingressats amb una dosi de vacunació.

A la pregunta RGE núm. 9606/21, de la diputada Idoia Ribas
i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a ingressats amb una dosis de vacunació.
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Durant el mes d’agost el percentatge mensual de pacients de
COVID-19 hospitalitzats a les Illes Balears malgrat que
duguessin una pauta incompleta de vacunació va ser el 0,3%.
El percentatge total de casos hospitalitzats durant el mes
d’agost va ser el 4,4%. La taula adjunta indica els percentatges
diaris d’hospitalització del mes d’agost.

Hospitalitzats

Dates No
vacunats

Vacuna-
ció

incom-
pleta

Pauta
completa

Total

01/08/21 10 2 9 21

02/08/21 26 2 6 34

03/08/21 17 2 11 30

04/08/21 17 1 8 26

05/08/21 12 4 5 21

06/08/21 18 1 8 27

07/08/21 10 2 7 19

08/08/21 8 2 6 16

09/08/21 11 8 19

10/08/21 15 2 4 21

11/08/21 5 2 4 11

12/08/21 10 4 14

13/08/21 7 3 10

14/08/21 7 5 12

15/08/21 6 3 9

16/08/21 12 3 12 27

17/08/21 10 8 18

18/08/21 9 7 16

19/08/21 8 1 9

20/08/21 5 2 4 11

21/08/21 6 1 7

22/08/21 3 1 4 8

23/08/21 8 1 3 12

24/08/21 6 1 3 10

25/08/21 7 2 10 19

26/08/21 7 1 5 13

27/08/21 3 2 5

28/08/21 8 2 10

29/08/21 2 1 3

30/08/21 4 5 9

31/08/21 4 1 5

Total 281 31 160 472

Total casos agost Percentatges diaris
Data Total general No vacunats
01/08/21 523 1,9
02/08/21 679 3,8
03/08/21 641 2,7
04/08/21 588 2,9
05/08/21 557 2,2
06/08/21 542 3,3
07/08/21 436 2,3
08/08/21 264 3,0
09/08/21 433 2,5
10/08/21 522 2,9
11/08/21 381 1,3
12/08/21 423 2,4
13/08/21 332 2,1
14/08/21 290 2,4
15/08/21 243 2,5
16/08/21 307 3,9
17/08/21 342 2,9
18/08/21 335 2,7
19/08/21 320 2,5
20/08/21 346 1,4
21/08/21 190 3,2
22/08/21 184 1,6
23/08/21 255 3,1
24/08/21 209 2,9
25/08/21 263 2,7
26/08/21 220 3,2
27/08/21 221 1,4
28/08/21 156 5,1
29/08/21 103 1,9
30/08/21 139 2,9
31/08/21 177 2,3
Total 10.621 2,6

Palma, 19 de novembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard 

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 9607/21, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a ingressats amb una dosi de vacunació.

Durant el mes de setembre el percentatge mensual de
pacients de COVID-19 hospitalitzats a les Illes Balears malgrat
que duguessin una pauta incompleta de vacunació va ser el
0,1%. El percentatge total de casos hospitalitzats durant el mes
de setembre va ser el 4,5%. La taula inferior indica els
percentatges diaris d’hospitalització del mes de setembre.
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Hospitalitzats

Dates No
vacunats

Vacuna-
ció

incom-
pleta

Pauta
completa

Total

01/09/21 1 2 3

02/09/21 6 1 7

03/09/21 4 1 1 6

04/09/21 4 4

05/09/21 4 1 5

06/09/21 2 2

07/09/21 1 4 5

08/09/21 5 2 7

09/09/21 3 12 15

10/09/21 2 2 4

11/09/21 1 5 6

12/09/21 3 1 4

13/09/21 2 2 5

14/09/21 2 1 3

15/09/21 2 1 3

16/09/21 4 2 6

17/09/21 0

18/09/21 3 1 4

19/09/21 3 1 1 5

20/09/21 1 2 3

21/09/21 1 1 2

22/09/21 1 1

23/09/21 0

24/09/21 3 1 4

25/09/21 4 4

26/09/21 1 2 3

27/09/21 1 1

28/09/21 1 1 2

29/09/21 1 1 2

30/09/21 0

Total 60 2 54 116

Total casos setembre Percentatges diaris
Dates Total general No vacunats
01/09/21 134 0,7
02/09/21 145 4,1
03/09/21 131 3,1
04/09/21 105 0,0
05/09/21 77 5,2
06/09/21 121 1,7
07/09/21 114 0,9
08/09/21 121 4,1
09/09/21 153 2,0
10/09/21 106 1,9
11/09/21 71 1,4
12/09/21 84 3,6
13/09/21 81 2,5
14/09/21 87 2,3
15/09/21 76 2,6
16/09/21 96 4,2
17/09/21 65 0,0
18/09/21 43 7,0
19/09/21 58 5,2
20/09/21 79 1,3
21/09/21 71 1,4
22/09/21 82 0,0
23/09/21 59 0,0
24/09/21 73 4,1
25/09/21 67 6,0
26/09/21 38 2,6
27/09/21 95 0,0
28/09/21 42 2,4
29/09/21 54 1,9
30/09/21 33 0,0
Total 2.561 2,3

Palma, 8 de novembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Y)

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

Durant el mes d’agost el percentatge mensual de pacients de
COVID-19 hospitalitzats a les Illes Balears no vacunats contra
el virus SARS-COV-2 va ser el 2,6%. El percentatge total de
casos hospitalitzats durant el mes d’agost va ser el 4,4%. La
taula inferior indicat els percentatges diaris d’hospitalització
del mes d’agost.

Hospitalitzats

Dates No
vacunats

Vacuna-
ció

incom-
pleta

Pauta
completa

Total

01/08/21 10 2 9 21

02/08/21 26 2 6 34

03/08/21 17 2 11 30

04/08/21 17 1 8 26
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05/08/21 12 4 5 21

06/08/21 18 1 8 27

07/08/21 10 2 7 19

08/08/21 8 2 6 16

09/08/21 11 8 19

10/08/21 15 2 4 21

11/08/21 5 2 4 11

12/08/21 10 4 14

13/08/21 7 3 10

14/08/21 7 5 12

15/08/21 6 3 9

16/08/21 12 3 12 27

17/08/21 10 8 18

18/08/21 9 7 16

19/08/21 8 1 9

20/08/21 5 2 4 11

21/08/21 6 1 7

22/08/21 3 1 4 8

23/08/21 8 1 3 12

24/08/21 6 1 3 10

25/08/21 7 2 10 19

26/08/21 7 1 5 13

27/08/21 3 2 5

28/08/21 8 2 10

29/08/21 2 1 3

30/08/21 4 5 9

31/08/21 4 1 5

Total 281 31 160 472

Total casos agost Percentatges diaris
Data Total general No vacunats
01/08/21 523 1,9
02/08/21 679 3,8
03/08/21 641 2,7
04/08/21 588 2,9
05/08/21 557 2,2
06/08/21 542 3,3
07/08/21 436 2,3
08/08/21 264 3,0
09/08/21 433 2,5
10/08/21 522 2,9
11/08/21 381 1,3
12/08/21 423 2,4

13/08/21 332 2,1
14/08/21 290 2,4
15/08/21 243 2,5
16/08/21 307 3,9
17/08/21 342 2,9
18/08/21 335 2,7
19/08/21 320 2,5
20/08/21 346 1,4
21/08/21 190 3,2
22/08/21 184 1,6
23/08/21 255 3,1
24/08/21 209 2,9
25/08/21 263 2,7
26/08/21 220 3,2
27/08/21 221 1,4
28/08/21 156 5,1
29/08/21 103 1,9
30/08/21 139 2,9
31/08/21 177 2,3
Total 10.621 2,6

Palma, 19 de novembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard 

Ordre de Publicació
Z)

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

Durant el mes de setembre el percentatge mensual de
pacients de COVID-19 hospitalitzats a les Illes Balears no
vacunats contra el virus SARS-COV-2 va ser el 2,3%. El
percentatge total de casos hospitalitzats durant el mes de
setembre va ser el 4,5%. La taula inferior indicat els
percentatges diaris d’hospitalització del mes de setembre.

Hospitalitzats

Dates No
vacunats

Vacuna-
ció

incom-
pleta

Pauta
completa

Total

01/09/21 1 2 3

02/09/21 6 1 7

03/09/21 4 1 1 6

04/09/21 4 4

05/09/21 4 1 5

06/09/21 2 2

07/09/21 1 4 5

08/09/21 5 2 7

09/09/21 3 12 15

10/09/21 2 2 4

11/09/21 1 5 6
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12/09/21 3 1 4

13/09/21 2 2 5

14/09/21 2 1 3

15/09/21 2 1 3

16/09/21 4 2 6

17/09/21 0

18/09/21 3 1 4

19/09/21 3 1 1 5

20/09/21 1 2 3

21/09/21 1 1 2

22/09/21 1 1

23/09/21 0

24/09/21 3 1 4

25/09/21 4 4

26/09/21 1 2 3

27/09/21 1 1

28/09/21 1 1 2

29/09/21 1 1 2

30/09/21 0

Total 60 2 54 116

Total casos setembre
Dates Total 
01/09/21 134
02/09/21 145
03/09/21 131
04/09/21 105
05/09/21 77
06/09/21 121
07/09/21 114
08/09/21 121
09/09/21 153
10/09/21 106
11/09/21 71
12/09/21 84
13/09/21 81
14/09/21 87
15/09/21 76
16/09/21 96
17/09/21 65
18/09/21 43
19/09/21 58
20/09/21 79
21/09/21 71
22/09/21 82
23/09/21 59
24/09/21 73
25/09/21 67
26/09/21 38

27/09/21 95
28/09/21 42
29/09/21 54
30/09/21 33
Total 2.561

Palma, 19 de novembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AA)

A les Preguntes RGE núm. 9611 a 9614/21, del diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a estudis per avaluar l’evolució de la biodiversitat,
a estudis per catalogar els valors naturals de les zones
portuàries, a zones portuàries on s’ha detectat una evolució
negativa dels valors naturals i a mesures correctores i
compensatòries en compliment de la Proposició no de llei
RGE núm. 13693/20.

En resposta a aquestes quatre qüestions Ports de les Illes
Balears està tramitant una conveni d’encomanda de gestió amb
l’Agència Estatal del Consell Superior d’Investigacions
Científiques (CSIC) per a la redacció dels plans de conservació
de la posidònia oceànica en els ports de Cala Rajada,
Portocolom, Fornells i Sant Antoni de Portmany, així com per
al suport de plantació de posidònia oceànica derivat del
projecte de reforma del Port de Fornells.

Les feines incloses en aquesta encomana són les següents:
• Recopilació d’informació i dades existents i realització

d’estudis científics per a catalogar els valors naturals de les
zones portuàries de gestió autonòmica.

• Preparar i redactar els plans de gestió de la posidònia dels
ports de Cala Rajada, Portocolom, Sant Antoi de Portmany
i Fornells.

• Determinació de les zones de protecció de la navegació del
Port de Fornells per a la protecció de les altines de
posidònia.

• Catalogació dels valors naturals, amenaces i vulnerabilitat
i seguiment d’aquestes.

• Seguiment del pla de gestió de la posidònia durant tres
anys, avaluació de l’estat de la posidònia, revisió del pla i
proposta de mesures correctores i proposta de pla de
seguiment futur.

Les feines contractades s’estan posant en marxa actualment
i està previst l’inici de la campanya inicial abans de final d’any.
Per poder detectar una evolució és necessari el control
continuat que s’està posant en marxa actualment. I una vegada
detectades les possibles evolucions negatives s’han de proposar
mesures correctores i compensatòries.

Palma, 29 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas
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Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 9641/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a denúncies a tècnics del Centre de
Tecnificació Esportiva-IB presentades per esportistes
usuaris/participants.

De seguida que el centre va tenir coneixement de la
denúncia i la situació, va convocar la comissió de codi ètic de
la Fundació i va iniciar l’expedient informatiu (1 d’octubre). El
dia 6 d’octubre a primera hora es va informar als tècnics del
canvi de tasques perquè els tècnics no puguin estat en contacte
directe amb els esportistes i va informar que aquest expedient
era substituït per un expedient disciplinari.

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

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 9649/21, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a acord respecte del pagament de la carrera
professional al personal interí i temporal.

L’article 24.3 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears autoritzava a subscriure acords, quan es tracti de
decrets o acords de competència del Consell de Govern,
relatius a l’enquadrament inicial de nivell de caràcter
extraordinari del personal funcionari interí i del personal
laboral temporal de l’àmbit dels serveis generals i del
procediment extraordinari per accedir a la carrera professional
i del personal estatutari temporal, en el marc en tot cas de la
planificació pressupostària vigent.

Aquest article ha estat objecte de controvèrsia amb
l’Administració General de l’Estat. Aquesta controvèrsia no
s’ha resolt fins el dia 4 de novembre de 2021 data en la qual
s’ha publicat en el BOE l’acord de la Comissió Bilateral de
Cooperació Administració General de l’Estat-Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, acord que permetrà iniciar les
negociacions per arribar a acords respecte a l’enquadrament
inicial de caràcter extraordinari d’aquest personal.

Palma, 8 de novembre de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 9650/21, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a acord respecte de l'actualització salarial dels
funcionaris públics i treballadors de 2020 i 2021.

A les sessions de la Mesa General dels Empleats Públics
dels dies 8 d’agost de 2020, 15 de desembre del 2020, 19 de
gener de 2021 i 10 de maig de 2021 (part de les quals ja obren
en el seu poder, atès que les actes de les sessions de la Mesa

General de l’Empleat Públic corresponents a l’any 2021 varen
esser lliurades al Grup Parlamentari Popular, constant registre
d’entrada al Parlament en data 19 d’octubre de 2021) es varen
dur a terme les negociacions relatives a l’actualització salarial
dels funcionaris públics i treballadors del 2020 i 2021, tal com
ve establert a l’article 37 del text refós de la Llei de l’estatut
bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
7/2015, de 30 d’octubre.

Palma, 8 de novembre de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 9686/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a liquidació del descompte de resident.

Respecte del descompte de resident per via aèria. El Govern
de les Illes Balears no té cap competència ni control en relació
amb les quantitats que el Govern Central destina a aquest
descompte, per tant no li puc contestar si vostè es refereix al
transport aeri.

Pel que fa al transport marítim, amb l’entrada en vigor dels
pressuposts generals de l’Estat de l’1 de gener de 2021 no es
pot sol·licitar als passatgers informació sobre la seva condició
de resident fins a la fase final del procés de compra. No obstant
això, les companyies marítimes i aèries així com qualsevol altra
persona, física o jurídica, que intervengui en la
comercialització dels bitllets susceptibles de ser subvencionats,
disposaven d’un termini de dos mesos, fins a l’1 de març, per
a adaptar els seus sistemes.

Des de l’1 de gener de 2021, tenint en compte que
l’abonament de les bonificacions en el transport marítim es
realitza prèvia sol·licitud d’aquestes i amb resolució definitiva
de reconeixement de la bonificació per part del Ministeri de
Foment, els imports tramitats en concepte d’expedients de
bonificacions corresponents a l’any 2021 (primer trimestre i
part del segon) són els següents:

Transmediterránea: 7.096,13€
Mediterránea La Naviera de Formentera: 201.057,36€
Sercomisa: 962.806,07€
Balearia Eurolíneas Marítimas, SA: 641.818,62€
Cruceros Platja d’En Bossa: 705,77€

Total: 1.813.483,95€

Respecte dels preus, s’ha d’assenyalar que des de l’any
2020 fins avui en dia s’han produït diversos fets que han
provocat una distorsió i fluctuació respecte als preus oferts per
les companyies navilieres, com la pandèmia ocasionada per la
COVID-19 o l’entrada de nous operadors al mercat.

Per tot això, no és possible deduir que els preus hagin pujat,
baixat o mantingut pel fet que es demani la condició de resident
al final de compra.
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Palma, 21 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AF)

A les Preguntes RGE núm. 9708 a 9710/21, del diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a distribució de gas a les
Balears (I a III).

A principis del mes d’octubre aquesta Conselleria va
enviar una carta al vicepresident de la Comissió Nacional de
Mercats i de la Competència (en el successiu CNMC), Ángel
Torres, per a demanar que s’apliquin les mesures previstes per
evitar que la insularitat afecti la distribució del gas a Balears.

En aquest sentit, a curt termini quant a la distribució del gas
el Govern té en compte l’Informe de la CNMC de Supervisió
del mercat minorista de gas per a l’any 2019 (expedient
IS/DE/016/20) que constata que la penetració del gas a les Illes
Balears és de 9,7 usuaris per cada 100 habitants, quan la
mitjana d’Espanya és de 17 usuaris per cada 100 habitants.
Aquest retard, unit a la falta de reconeixement del factor de la
insularitat, ha suposat un gran perjudici per a les empreses i els
ciutadans de les Illes Balears, i ha impedit que s’avanci amb
major rapidesa en el camí de la reducció d’emissions, en el qual
el gas natural i els gasos renovables exerceixen un paper
fonamental.

Per això, la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic
i transició energètica de les Illes Balears, posa en valor el paper
essencial del gas natural enfront d’altres combustibles fòssils,
a causa de les seves menors emissions. Així, l’art. 58.3
d’aquesta Llei disposa que es fomentarà la injecció de biometà
a les xarxes de gas natural i l’art. 59.2 de la mateixa Llei
estableix que “es prioritzarà l’ús del gas natural enfront d’altres
fonts d’origen fòssil”.

En la missiva es recorda que a la CNMC que el factor de la
insularitat genera importants desequilibris econòmics i
sobrecostos significatius, per la qual cosa al setembre es va
acordar una aportació diferenciada per a les Illes, que es veurà
reflectida en els Pressupostos Generals de 2022.

En aquesta línia, el Règim Especial de les Illes ordenava
prestar una especial atenció al gas natural en el procés de
regulació. No obstant això, a la vista que no es va produir, es
va ocasionar un desequilibri històric que resultava necessari
corregir.

La CNMC va arribar a considerar la necessitat d’establir el
percentatge d’increment de les activitats de distribució i
transport de gas, però transcorreguts deu mesos, segueix
pendent la quantificació del citat increment.

D’aquesta manera, aquesta Conselleria, en línia amb la
política de descarbonització de les illes que impulsa i amb
l’objectiu de complir la Llei, ha exigit a la CNMC que s’agilitzi
al màxim la definició d’increments aplicables a la distribució
i transport del gas. L’objectiu és corregir el desequilibri històric
que ve suportant aquesta comunitat, per a oferir una solució

ecològica als ciutadans de Balears que fins avui no tenen accés
al gas natural.

Palma, 2 de novembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 9748/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a professionals
especialistes en trastorns de conducta alimentària a la
xarxa hospitalària de les Illes Balears.

L’Oficina de Salut Mental de les Illes Balears manté un
contacte permanent amb els Programes d’Atenció a la
Conducta Alimentària (PAETCA) tant d’adults com infanto-
adolescents. Fruit d’aquest seguiment, si es detecten mancances
es faran les correccions necessàries per tal de subsanar-les.

Palma, 8 de novembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 9749/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
d'especialistes en al·lergologia que té la xarxa hospitalària
de les Illes Balears.

La xarxa pública de salut de les Illes Balears disposa d’un
especialista en al·lergologia, perquè, les patologies
relacionades amb l’al·lèrgia, el Servei de Salut planteja de
moment una atenció transversal a càrrec d’especialistes de
medicina de família, de pneumologia, dermatologia,
otorrinolaringologia, aparell digestiu, ...

Palma, 8 de novembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 10825/21, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a programes de tecnificació esportiva.

Actualment hi ha 23 programes de tecnificació esportiva.

Palma, 10 de novembre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez
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Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 10826/21, del diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a denominació dels programes de
tecnificació esportiva que existeixen a l'actualitat.

Actualment hi ha 23 programes de tecnificació esportiva:
- Programa de Tecnificació d’Atletisme.
- Programa de Tecnificació de Bàdminton.
- Programa de Tecnificació de Bàsquet.
- Programa de Tecnificació de Boxa.
- Programa de Tecnificació de Ciclisme.
- Programa de Tecnificació de Gimnàstica Artística
Femenina.
- Programa de Tecnificació de Gimnàstica Artística
Masculina.
- Programa de Tecnificació de Lluita.
- Programa de Tecnificació de Motociclisme.
- Programa de Tecnificació de Natació.
- Programa de Tecnificació de Natació Paralímpica.
- Programa de Tecnificació de Natació Artística.
- Programa de Tecnificació de Piragüisme.
- Programa de Tecnificació de Rugbi.
- Programa de Tecnificació de Salts.
- Programa de Tecnificació de Taekwondo.
- Programa de Tecnificació de Tennis.
- Programa de Tecnificació de Tir amb Arc.
- Programa de Tecnificació de Tir Olímpic.
- Programa de Tecnificació de Triatló.
- Programa de Tecnificació de Vela.
- Programa de Tecnificació de Voleibol.
- Programa de Tecnificació de Windsurf.

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

Ordre de Publicació
AK)

A les Preguntes RGE núm. 10855 a 10858/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a reevisió del Pla especial
davant un risc d'inundació (INUMBAL) (1 a 4).

La resolució d’inici és de data 12 de novembre de 2020.
La revisió del Pla es va enviar al Govern d’Espanya dia 7 de
maig de 2021. Es preveu que el decret del nou INUNBAL
estigui publicat al BOIB abans de final d’any, i a partir de la
data de publicació es començarà la seva implantació. S’han
mantingut reunions amb tots els organismes implicats a
l’INUNBAL, i tots els interessats han pogut realitzar
al·legacions al pla durant el tràmit d’informació pública.

Palma, 11 de novembre de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
AL)

A les Preguntes RGE núm. 10901 a 11100/21 i 11151a
11555/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a tallers
d'educació afectivosexual i de prevenció de l'explotació
infantil i adolescent.

El perfil del professorat serà el següent:
a) Grau o diplomatura universitària o habilitació en ciències

socials o de l’àmbit socioeducatiu.
b) Experiència acreditada en la realització d’activitats

formatives que són objecte del contracte o de les mateixes
característiques. Mínim 80 hores.

c) Formació en igualtat o violència masclista. Mínim 100
hores.

Palma, 11 de novembre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 11556/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a Comissió interdepartamental de
suport a les famílies de les Illes Balears, sessions del ple.

La comissió interdepartamental de Suport a les Famílies de
les Illes Balears s’ha reunit en dues ocasions: 29/06/20 i
02/21/20.

Palma, 8 de novembre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 11558/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a condició de família monoparental.

La competència d’acreditació és dels consells insulars, i per
això, són qui tenen aquesta informació.

Palma, 8 de novembre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 11728/21, del diputat José
Javier Bonet i Días, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a instal·lacions d'autoconsum compartit a diversos
indrets de les Illes Balears.

L’impuls de projectes d’autoconsum compartit és una de
les principals tasques que duu a terme l’Institut Balear de
l’Energia. No disposant d’espais propis en tant que ens, s’optà
per desenvolupar les actuacions en espais de titularitat
municipal o a proposta d’aquests. La tria dels projectes es va
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dur a terme a finals de 2020 i no s’ha fet en base a un estudi
previ, sinó a impuls municipal, després d’una crida oberta a
municipis a proposar espai idonis per a la implantació que es
feu a través de la FELIB i de reunions mantingudes amb 54
municipis de les Illes Balears (40 a Mallorca, 5 a Eivissa, 8 a
Menorca i 1 a Formentera). D’aquestes trobades i crida a
propostes d’espais, es compilà una llista d’espais en 10
municipis d’arreu de les illes.

Després de l’anàlisi de les dimensions, orientació, insolació
i capacitat de càrrega dels espais, es va fer una tria final
d’espais atenent-se a tres criteris: repartiment territorial (4 a
Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa), diversitat dels nuclis de
població (2 municipis de menys de 2000 habitants, 2 de fins a
5000 i 2 de més de 20000), tipologia diversa d’instal·lacions (3
cobertes, 1 pèrgola en aparcament i 2 solars) i encaix
pressupostari de les actuacions. En tots els casos, la cessió dels
espais s’ha formalitzat mitjançant conveni amb els ajuntaments
afectats.

Estant constantment oberta la possibilitat de proposa
d’espais, mitjançant la fitxa pertinent a la web de l’IBE, al llarg
de 2021 s’han anat rebent propostes d’una desena més
d’ajuntaments, que integren la bossa de projectes que pretén
desenvolupar l’IBE.

Palma, 10 de novembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 11729/21, del diputat José
Javier Bonet i Días, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inversió a Santa Eugènia per a la instal·lació
d'autoconsum.

Les dades que consten en aquesta conselleria són que per
part de l’IBE es preveu invertir 39.975,21€+IVA en les
instal·lacions d’autoconsum compartit del municipi de Santa
Eugènia.

Palma, 17 de novembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 11730/21, del diputat José
Javier Bonet i Días, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inversió a Deià per a la instal·lació d'autoconsum.

Les dades que consten en aquesta conselleria són que per
part de l’IBE es preveu invertir 168.000€+IVA en les
instal·lacions d’autoconsum compartit del municipi de Deià.

Palma, 17 de novembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 11732/21, del diputat José
Javier Bonet i Días, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inversió a Ses Salines per a la instal·lació
d'autoconsum.

Les dades que consten en aquesta conselleria són que per
part de l’IBE es preveu invertir 124.400€+IVA en les
instal·lacions d’autoconsum compartit del municipi de Ses
Salines.

Palma, 17 de novembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 11733/21, del diputat José
Javier Bonet i Días, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inversió a Ciutadella per a la instal·lació
d'autoconsum.

Les dades que consten en aquesta conselleria són que per
part de l’IBE es preveu invertir 80.000€+IVA en les
instal·lacions d’autoconsum compartit del municipi de
Ciutadella.

Palma, 17 de novembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AT)

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

Les dades que consten en aquesta conselleria són que per
part de l’IBE es preveu invertir 153.263,16€+IVA en les
instal·lacions d’autoconsum compartit del municipi de Sant
Antoni de Portmany.

Palma, 17 de novembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 11735/21, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció de les 24 instal·lacions d'autoconsum
restants.

Les dades que consten en aquesta conselleria són que per
part de l’IBE es preveu desenvolupar 30 instal·lacions i no 24.
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Els municipis on s’hi desenvoluparan instal·lacions són
necessàriament aquells en què bé l’Ajuntament, bé l’IBAVI els
ha cedit espai. La redacció dels projectes està en licitació i no
s’ha fet la tria final entre els espais disponibles a l’espera del
cost de la licitació final dels projectes i l’encaix pressupostari.

Palma, 17 de novembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 11736/21, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a famílies que es beneficiaran d'"energia barata"
abans de final d'any.

Segons el càlculs realitzats per part d’aquesta conselleria a
partir de les dates proporcionades per l’IBE, un cop es posin en
servei les 6 instal·lacions es preveu proveir d’energia a 368
llars, 46 empreses i 6 ajuntaments.

Palma, 17 de novembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 11737/21, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a expedients presentats a la convocatòria pública
de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i
microeòliques durant el 2021 a Eivissa.

Segons les dades que consten en aquesta conselleria, el
nombre d’expedients que s’han presentat a la convocatòria
pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia
solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particular, entitats
sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions
empresarials, durant el 2021 a Eivissa és de 296.

Les dades proporcionades en relació al nombre
d’expedients acceptats no són estàtics, és a dir són objecte
d’actualització contínua fins a final de convocatòria.

Palma, 10 de novembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 11738/21, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a expedients presentats a la convocatòria pública
de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i
microeòliques durant el 2021 a Formentera.

Segons les dades que consten en aquesta conselleria, el
nombre d’expedients que s’han presentat a la convocatòria
pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia
solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particular, entitats
sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions
empresarials, durant el 2021 a Formentera és de 15.

Les dades proporcionades en relació al nombre
d’expedients acceptats no són estàtics, és a dir són objecte
d’actualització contínua fins a final de convocatòria.

Palma, 10 de novembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 11739/21, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a expedients presentats a la convocatòria pública
de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i
microeòliques durant el 2021 a Mallorca.

Segons les dades que consten en aquesta conselleria, el
nombre d’expedients que s’han presentat a la convocatòria
pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia
solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particular, entitats
sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions
empresarials, durant el 2021 a Mallorca és de 1984.

Les dades proporcionades en relació al nombre
d’expedients acceptats no són estàtics, és a dir són objecte
d’actualització contínua fins a final de convocatòria.

Palma, 10 de novembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 11740/21, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a expedients presentats a la convocatòria pública
de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i
microeòliques durant el 2021 a Menorca.

Segons les dades que consten en aquesta conselleria, el
nombre d’expedients que s’han presentat a la convocatòria
pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia
solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particular, entitats
sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions
empresarials, durant el 2021 a Menorca és de 331.
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Les dades proporcionades en relació al nombre
d’expedients acceptats no són estàtics, és a dir són objecte
d’actualització contínua fins a final de convocatòria.

Palma, 10 de novembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 11741/21, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a expedients acceptats que es varen presentar a la
convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions
fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a Eivissa.

Segons les dades que consten en aquesta conselleria, el
nombre d’expedients que s’han acceptat a la convocatòria
pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia
solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particular, entitats
sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions
empresarials, durant el 2021 a Eivissa és de 211.

Les dades proporcionades en relació al nombre
d’expedients acceptats no són estàtics, és a dir són objecte
d’actualització contínua fins a final de convocatòria.

Palma, 10 de novembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 11742/21, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a expedients acceptats que es varen presentar a la
convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions
fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a Formentera.

Segons les dades que consten en aquesta conselleria, el
nombre d’expedients que s’han acceptat a la convocatòria
pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia
solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particular, entitats
sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions
empresarials, durant el 2021 a Formentera és de 12.

Les dades proporcionades en relació al nombre
d’expedients acceptats no són estàtics, és a dir són objecte
d’actualització contínua fins a final de convocatòria.

Palma, 10 de novembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 11743/21, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a expedients acceptats que es varen presentar a la
convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions
fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a Mallorca.

Segons les dades que consten en aquesta conselleria, el
nombre d’expedients que s’han acceptat a la convocatòria
pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia
solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particular, entitats
sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions
empresarials, durant el 2021 a Mallorca és de 1171.

Les dades proporcionades en relació al nombre
d’expedients acceptats no són estàtics, és a dir són objecte
d’actualització contínua fins a final de convocatòria.

Palma, 10 de novembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 11745/21, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a import total dels expedients acceptats que es
varen presentar a la convocatòria pública de subvencions
per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el
2021 a Eivissa.

Segons les dades que consten en aquesta conselleria,
l’import total d’expedients que s’han acceptat dels que es varen
presentat a la convocatòria pública de subvencions per al
foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i
microeòlica adreçada a particular, entitats sense ànim de lucre,
petites i mitjanes empreses i associacions empresarials, durant
el 2021 a Eivissa és de 1.662.068,00€.

Les dades proporcionades en relació al nombre
d’expedients acceptats no són estàtics, és a dir són objecte
d’actualització contínua fins a final de convocatòria.

Palma, 10 de novembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 11746/21, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a import total dels expedients acceptats que es
varen presentar a la convocatòria pública de subvencions
per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el
2021 a Formentera.

Segons les dades que consten en aquesta conselleria,
l’import total d’expedients que s’han acceptat dels que es varen
presentat a la convocatòria pública de subvencions per al
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foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i
microeòlica adreçada a particular, entitats sense ànim de lucre,
petites i mitjanes empreses i associacions empresarials, durant
el 2021 a Formentera és de 104.074,00€.

Les dades proporcionades en relació al nombre
d’expedients acceptats no són estàtics, és a dir són objecte
d’actualització contínua fins a final de convocatòria.

Palma, 10 de novembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 11747/21, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a import total dels expedients acceptats que es
varen presentar a la convocatòria pública de subvencions
per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el
2021 a Mallorca.

Segons les dades que consten en aquesta conselleria,
l’import total d’expedients que s’han acceptat dels que es varen
presentat a la convocatòria pública de subvencions per al
foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i
microeòlica adreçada a particular, entitats sense ànim de lucre,
petites i mitjanes empreses i associacions empresarials, durant
el 2021 a Mallorca és de 5.582.599,00€.

Les dades proporcionades en relació al nombre
d’expedients acceptats no són estàtics, és a dir són objecte
d’actualització contínua fins a final de convocatòria.

Palma, 10 de novembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 11748/21, del diputat José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a import total dels expedients acceptats que es
varen presentar a la convocatòria pública de subvencions
per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el
2021 a Menorca.

Segons les dades que consten en aquesta conselleria,
l’import total d’expedients que s’han acceptat dels que es varen
presentat a la convocatòria pública de subvencions per al
foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i
microeòlica adreçada a particular, entitats sense ànim de lucre,
petites i mitjanes empreses i associacions empresarials, durant
el 2021 a Menorca és de 1.825.868,00€.

Les dades proporcionades en relació al nombre
d’expedients acceptats no són estàtics, és a dir són objecte
d’actualització contínua fins a final de convocatòria.

Palma, 10 de novembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 11801/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a agressions a professionals del Servei
de Salut, notificació i registre d'agressions, informació.

La majoria dels treballadors, més d’un 90%, han rebut
informació en el seu Manual d’Acolliment, en la Fitxa
d’Avaluació de riscs del seu lloc de feina i mitjançant correus
electrònics i circulars. Igualment, des del Servei de Salut es
posa l’accent en la distribució i en el recordatori de tota la
informació sobre aquest tema, per poder aplicar-la quan es
dóna la situació violenta o agressió.

Palma, 16 de novembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BI)

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

Aquest camp es va crear una vegada tancats els camps on
sabem que més és produeixen les agressions. Fa referència a
zones menys habituals o que són de nova creació i/o temporals,
i era necessari poder reflectir-ho a efectes de l’estudi estadístic.
Ens referim a agressions verbals telefòniques, a les UVAC, a
COVID Express, en els control de ports i aeroports, a
passadissos.

Palma, 16 de novembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 11805/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a agressions a professionals del Servei
de Salut, notificació i registre d'agressions, formació.

Les gerències fan un esforç constant per proporcionar
anualment, cada vegada més, formació sobre “com gestionar
situacions conflictives”, “autocores” i “contenció verbal”, entre
d’altres.

S’està elaborant l’estadística anual de totes les accions
formatives fetes en 2021 i les previstes en 2022 en aquesta
matèria.
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Palma, 16 de novembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 11806/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mitjans per realitzar proves TAC a l'Hospital Mateu
Orfila.

L’augment de la demanda en determinades especialitats
comporta indefectiblement un augment de la pressió
assistencial al Servei de Radiodiagnòstic. En el context de la
pandèmia en la qual estem immersos, s’ha produït una
sobrecàrrega d’activitat a la qual estem fent front. Per tot això,
hem augmentat la plantilla de facultatius amb un nou radiòleg
(07/07/2021), a més de l’activitat extraordinària que es du a
terme per part dels nostres professionals. També tenim concerts
amb les entitats privades:

C Clínica Juaneda.
C Clínica Alomar.
C Instituto RNM Dra. Guirado.

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

Ordre de Publicació
BL)

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

La mitjan de temps d’espera és de 35 dies.

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

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 11808/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
temps d'espera mitjà per poder fer-se una prova TAC a
Menorca.

El mes de setembre de 2021 l’espera mitja de la llista
d’espera estructural de TAC és de 65,76 dies.

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

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 11809/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
motius de l'endarreriment de proves TAC a l'Hospital
Mateu Orfila.

Totes les peticions d’interconsulta del centre poden ser
urgents, preferents i/o ordinàries. El metge peticionari pren
aquesta decisió i a posteriori aquestes peticions són revisades
pel servei destinatari, que decideix en funció dels criteris
clínics i el volum de proves pendents la preferència de la prova.

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

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 11810/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
motius de l'endarreriment de proves TAC a l'Hospital
Mateu Orfila.

El fet que una interconsulta se sol·liciti amb caràcter
preferent, no comporta que sigui considerada finalment com a
preferent, en cap servei. Va lligada a característiques clíniques
i de llista d’espera.

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

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 11811/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
falta de resposta a la queixa del Servei del Pacient.

Segons informació facilitada pel Servei d’Atenció a l’usuari
de Menorca, es va produir la mort de la pacient de referència
mentre es tramitava la queixa, pel que es va decidir donar
resposta a la família en una reunió presencial amb el gerent de
l’Àrea de Salut de Menorca que es va dur a terme el dia 26
d’agost de 2021.

Palma, 24 de novembre de 2021
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 11812/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
falta de resposta a la carta del gerent de l'Hospital Mateu
Orfila.

Segons informació facilitada pel Servei d’Atenció a l’usuari
de Menorca, es va produir la mort de la pacient de referència
mentre es tramitava la queixa, pel que es va decidir donar
resposta a la família en una reunió presencial amb el gerent de
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l’Àrea de Salut de Menorca que es va dur a terme del dia 26
d’agost de 2021.

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

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 11813/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
criteris per derivar proves diagnòstiques a clíniques
privades.

Des de l’any 2005 i per garantir el temps de resposta a
l’atenció sanitària i oferir una atenció més accessible a la
població de la zona de ponent, existeix un concert amb la
Clínica Juaneda. Aquestes agendes se gestionen des del Mateu
Orfila.

La gestió es centra en les prestacions que la Clínica ens pot
oferir i a criteris d’accessibilitat. També tenim concert amb
altres centres que realitzen l’informe de les proves que es fan
al Mateu Orfila. Quan tenim problemes de saturació negociem
l’augment d’aquestes derivacions amb les entitats privades amb
les quals tenim concert.

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

Ordre de Publicació
BS)

A les Preguntes RGE núm. 11869 a 11873/21, de la
diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a unitats de conductes
addictives (1 a 5).

Les Unitats de Conducta Addictives (UCA) no estan
ubicades dintre dels centres de salut, tenen ubicacions diferents
dependent de cada zona, si bé n’hi ha una que està dintre del
centre de salut de Palmanova, perquè en el seu dia se’ls va
proporcionar un espai.

Les UCA estan distribuïdes per totes les illes, 5 a Palma, 5
a diferents municipis de les Illes Balears: part forana, Inca,
Calvià, Manacor i Migjorn, 2 a Menorca i 1 a Eivissa. A més
hi ha una UCA jove a Palma (atén pacients de menys de 21
anys), un hospital de dia a Eivissa i una consulta a Formentera.

Les UCA gestionades per Atenció Primària de Mallorca són
les corresponents a Palma.

Les UCA 1, 3 i 4 estan en el recinte de l’Hospital
Psiquiàtric i la UCA 2 i jove romanen a les instal·lacions del
carrer Fàbrica en exclusiva.

Les UCA de la resta de Mallorca i de les illes estan
gestionades pels respectius consells insulars.

Durant el 2020 les Unitats de Conductes Addictives, al
centre de dia d’Eivissa i la Consulta de Formentera han atès a

4432 persones de les quals 3379 eren homes i 1052 dones i 1
desconegut.

Totes les UCA estan formades per un equip de
professionals de Medicina, Psicologia, Infermeria, Treball
Social, Auxiliars de clínica i Administratius. A la UCA jove a
més hi ha un professional d’educació social i a l’hospital de dia
una professional de psiquiatria.

Font EDADES 2019/20
Prevalença (%) del consum de drogues els darrers 12 mesos:
Alcohol: 85,7% homes, 71,2% dones
Tabac: 49,8% homes, 43,8% dones
Cànnabis: 25,8% homes, 14,8% dones
Hipnosedants: 11% homes, 14% dones
Analgèsics opioides: 7% homes, 11,5% dones
Cigarretes electròniques: 4,3% homes, 4,6% dones
Cocaïna: 4,8% homes, 0,9% dones
Èxtasis: 2,2% homes, 0,5% dones

Indubtablement està assegurada la continuïtat assistencial
dels pacients amb conductes addicctives, no només la
continuïtat sinó que cada dia mes es fa necessari el reforç i la
implicació d’altres professionals per atendre aquestes
patologies que han sofert un canvi en la societat actual i a més
s’han intensificat després de la pandèmia. 

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

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 14019/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de desembre de 2021, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a xifres d'atur juvenil, per la pregunta RGE
núm. 14125/21, relativa a ocultació d'informació sobre la
COVID per part del govern socialista.

Palma, a 9 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
Sol·licitud de declaració d'exempció de límits de

despeses pluriennals per la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts del Parlament en relació amb un expedient
d'acció concertada del servei residencial per a persones
grans en situació de dependència a Mallorca i a Eivissa
(RGE núm. 14265/21). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de desembre de 2021, admet a tràmit l'escrit esmentat,
presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual
sol·licita, al Parlament de les Illes Balears que la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts declari l'exempció de l'acompliment
dels límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29
de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a la imputació a exercicis futurs de les despeses
pluriennals corresponents a l'expedient d'acció concertada del
servei residencial per a persones grans en situació de
dependència a les illes de Mallorca i d'Eivissa, per als anys
2021-2025, amb l'entitat Sóller Invest SL i per a qualsevol
modificació que es pugui produir en la seva tramitació o
execució, sempre que no se superi l'import total de l'expedient.

Així mateix, la Mesa acorda de trametre'l a la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts per tal que s'inclogui a un ordre del dia
d'aquesta comissió.

Palma, a 9 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 13976/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ingressats amb una dosi de vacunació.
	RGE núm. 13977/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ingressats amb pauta completa de vacunació.
	RGE núm. 13978/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ingressats no vacunats.
	RGE núm. 13979/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a obres del nou col·legi a Campos.
	RGE núm. 13980/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a filtres HEPA (aparells de purificació d'aire) en els centres educatius, prevenció COVID-19.
	RGE núm. 14028/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a control del compliment de la concessió de transport escolar (I).
	RGE núm. 14029/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a control del compliment de la concessió de transport escolar (II).
	RGE núm. 14030/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a control del compliment de la concessió de transport escolar (III).
	RGE núm. 14031/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a control del compliment de la concessió de transport escolar (IV).
	RGE núm. 14036/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a elaboració d'informe de Funció Pública sobre places ocupades incomplint la normativa i la jurisprudència en la contractació temporal.
	RGE núm. 14290/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'espera de radiologia intervencionista en el marc del programa de detecció del càncer de mama durant el mes de novembre de 2021.
	RGE núm. 14291/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps transcorregut des de la radiografia fins a la primera visita a l'hospital de referència el mes de novembre de 2021 en el marc del programa de detecció del càncer de mama.
	RGE núm. 14292/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mortalitat per càncer de mama durant el mes de novembre de 2021 a les Illes Balears.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 14125/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocultació d'informació sobre la COVID per part del Govern socialista.
	RGE núm. 14338/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nou model de finançament per a les comunitats autònomes.
	RGE núm. 14339/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a escassesa de productes aquestes festes de Nadal.
	RGE núm. 14340/21, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sensorització de les aigües de l'EDAR de Formentera.
	RGE núm. 14341/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reforma del sistema de finançament autonòmic.
	RGE núm. 14343/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garantia de quotes extraordinàries per a la pesca el mes de desembre.
	RGE núm. 14344/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic.
	RGE núm. 14345/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a limitació d'arribada de creuers.
	RGE núm. 14346/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a espoli a Balears.
	RGE núm. 14347/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a perspectiva per a la temporada turística d'hivern.
	RGE núm. 14348/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol d'actuacions únic en el cas de contagis COVID d'alumnes en els centres escolars.
	RGE núm. 14349/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a igualtat d'oportunitat en el transport públic.
	RGE núm. 14350/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a investigació europea sobre la seva gestió amb les menors tutelades abusades sexualment.
	RGE núm. 14351/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vaga de transportistes a les Illes Balears.
	RGE núm. 14352/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment dels concursos empresarials.
	RGE núm. 14353/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació del certificat COVID.
	RGE núm. 14354/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incompliment dels compromisos i anuncis de nous equipaments educatius a Menorca.
	RGE núm. 14355/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a problemes del SEPE.
	RGE núm. 14356/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe sobre el càlcul de la població ajustada al sistema de finançament.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 14053/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la labor de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (procediment d'urgència).

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 14004/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prevenció, seguretat i salut laboral, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 14050/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a ensenyament musical, davant la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura.
	RGE núm. 14054/21, dels Grups Parlamentaris Popular i Ciudadanos, relativa a problemàtica que pateix part del poble cubà, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 14059/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a nova PAC, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 14063/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per acabar la canalització dels pluvials d'Alaior, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 14266/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a criminalització de la cooperació i l'acció humanitària al territori ocupat palestí, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 5921/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a centres de salut, dosis de vacunes COVID-19 no administrades per incompareixença dels usuaris.
	A la Pregunta RGE núm. 6283/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestions de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball en previsió de l'arribada de viatges d'estudi o de les concentracions massives de gent durant aquest estiu.
	A la Pregunta RGE núm. 7035/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a treballadors contractats des del Servei de Salut i la Conselleria de Salut i Consum des de l'inici de la pandèmia de la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 7063/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés de selecció del personal docent que impartirà l'assignatura de religió islàmica.
	A la Pregunta RGE núm. 7067/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de professors que impartiran religió islàmica a centres públics.
	A la Pregunta RGE núm. 7086/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal treballador públic de l'administració autonòmica de les Illes Balears en situació de patiment emocional afectats per la situació de la COVID-19 que s'ha acollit al servei de suport psicològic.
	A la Pregunta RGE núm. 7109/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a classes de religió de l'Islam.
	A les Preguntes RGE núm. 7184, 7186 i 7188/21, 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 Menorca.
	A les Preguntes RGE núm. 7442 a 7456/21, de la diputada Antònia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relatives a consulta sobre increment de places de Formació Professional per al curs 2022-2023 a Mallorca, Menorca i les Pitiüses; a foment de participació d'empreses i la formació professional dual a les Illes Balears; a actuacions per part de la Conselleria d’Educació i Formació Professional adreçades a les persones que tutoritzen formació professional dual a empreses; a consulta sobre increment del número de places de formació professional dual a Mallorca,  a Menorca i a les Pitiüses per centre formatiu per al curs 2022-2023; a consulta sobre increment de places de formació professional dual d’administració i gestió, de comerç i màrqueting, d’electricitat i electrònica, d’hoteleria i turisme, d’informàtica i comunicacions, d’indústries alimentàries i de transport i manteniment de vehicles a Mallorca pel curs 2022-23.
	A la Pregunta RGE núm. 7489/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de les places del programa British per al curs 2021-2022.
	A les Preguntes RGE núm. 8236 a 8335/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX- Actua Baleares, relatives a menús escolars segons especificitats religioses.
	A les Preguntes RGE núm. 9490 a 9492/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a projectes de millora d’establiments turístics sol·licitats en virtut de la Llei 2/2020, des de dia 7 de juny de 2021 fins dia 30 de setembre de 2021, a punts de recàrrega que s’han instal·lat a les Illes Balears en virtut de la Llei 2/2020, des de dia 7 de juny de 2021 fins dia 30 de setembre de 2021 i a habilitació de places amb punts de recàrrega a establiments turístics fins dia 30 de setembre de 2021.
	A les Preguntes RGE núm. 9497 a 9500/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a obres d'ampliació de la residència geriàtrica municipal de Ciutadella (1 a 4).
	A les Preguntes RGE núm. 9501 i 9502/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a normativa reguladora de la limitació del nombre de vaixells al Port de Son Blanc a les festes de Sant Joan i a mesures per limitar i controlar l'arribada de vaixells al Port de Son Blanc de Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 9503/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació i ordenació dels horaris i els trajectes dels vaixells que operen al Port de Son Blanc de Ciutadella (1).
	A la Pregunta RGE núm. 9504/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació i ordenació dels horaris i els trajectes dels vaixells que operen al Port de Son Blanc de Ciutadella (2).
	A la Pregunta RGE núm. 9505/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de control per als joves de 14 anys que es vulguin desplaçar a Ciutadella durant les festes de Sant Joan.
	A la Pregunta RGE núm. 9506/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a embarcament de joves de 14 anys amb begudes alcohòliques als vaixells que cobreixen les rutes en els ports que depenen de Ports de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 9507/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de control quant al consum d'alcohol per part de les navilieres que operen al port de Son Blanc de Ciutadella.
	A la Pregunta RGE núm. 9508/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió de les campanyes de promoció relacionades amb les festes de Sant Joan que duen a terme les navilieres que operen al port de Son Blanc de Ciutadella.
	A les Preguntes RGE núm. 9521 a 9523/21, del diputat Juan Manuel Góme i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a retirada de la cartelleria i les notes informatives dels centres i les unitats bàsiques del Servei de Salut de les Illes Balears (1 a 3).
	A la Pregunta RGE núm. 9605/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ingressats amb vacunació completa.
	A la Pregunta RGE núm. 9606/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ingressats amb una dosi de vacunació.
	A la Pregunta RGE núm. 9607/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ingressats amb una dosi de vacunació.
	A la Pregunta RGE núm. 9608/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ingressats sense vacunació.
	A la Pregunta RGE núm. 9609/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ingressats sense vacunació.
	A les Preguntes RGE núm. 9611 a 9614/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a estudis per avaluar l’evolució de la biodiversitat, a estudis per catalogar els valors naturals de les zones portuàries, a zones portuàries on s’ha detectat una evolució negativa dels valors naturals i a mesures correctores i compensatòries en compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 13693/20.
	A la Pregunta RGE núm. 9641/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a denúncies a tècnics del Centre de Tecnificació Esportiva-IB presentades per esportistes usuaris/participants.
	A la Pregunta RGE núm. 9649/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord respecte del pagament de la carrera professional al personal interí i temporal.
	A la Pregunta RGE núm. 9650/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord respecte de l'actualització salarial dels funcionaris públics i treballadors de 2020 i 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 9686/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a liquidació del descompte de resident.
	A les Preguntes RGE núm. 9708 a 9710/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a distribució de gas a les Balears (I a III).
	A la Pregunta RGE núm. 9748/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a professionals especialistes en trastorns de conducta alimentària a la xarxa hospitalària de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 9749/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre d'especialistes en al·lergologia que té la xarxa hospitalària de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 10825/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programes de tecnificació esportiva.
	A la Pregunta RGE núm. 10826/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denominació dels programes de tecnificació esportiva que existeixen a l'actualitat.
	A les Preguntes RGE núm. 10855 a 10858/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a reevisió del Pla especial davant un risc d'inundació (INUMBAL) (1 a 4).
	A les Preguntes RGE núm. 10901 a 11100/21 i 11151a 11555/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a tallers d'educació afectivosexual i de prevenció de l'explotació infantil i adolescent.
	A la Pregunta RGE núm. 11556/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Comissió interdepartamental de suport a les famílies de les Illes Balears, sessions del ple.
	A la Pregunta RGE núm. 11558/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a condició de família monoparental.
	A la Pregunta RGE núm. 11728/21, del diputat José Javier Bonet i Días, del Grup Parlamentari Popular, relativa a instal·lacions d'autoconsum compartit a diversos indrets de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 11729/21, del diputat José Javier Bonet i Días, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió a Santa Eugènia per a la instal·lació d'autoconsum.
	A la Pregunta RGE núm. 11730/21, del diputat José Javier Bonet i Días, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió a Deià per a la instal·lació d'autoconsum.
	A la Pregunta RGE núm. 11732/21, del diputat José Javier Bonet i Días, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió a Ses Salines per a la instal·lació d'autoconsum.
	A la Pregunta RGE núm. 11733/21, del diputat José Javier Bonet i Días, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió a Ciutadella per a la instal·lació d'autoconsum.
	A la Pregunta RGE núm. 11734/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió a Sant Antoni de Portmany per a la instal·lació d'autoconsum.
	A la Pregunta RGE núm. 11735/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció de les 24 instal·lacions d'autoconsum restants.
	A la Pregunta RGE núm. 11736/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a famílies que es beneficiaran d'"energia barata" abans de final d'any.
	A la Pregunta RGE núm. 11737/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients presentats a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a Eivissa.
	A la Pregunta RGE núm. 11738/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients presentats a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a Formentera.
	A la Pregunta RGE núm. 11739/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients presentats a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a Mallorca.
	A la Pregunta RGE núm. 11740/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients presentats a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 11741/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients acceptats que es varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a Eivissa.
	A la Pregunta RGE núm. 11742/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients acceptats que es varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a Formentera.
	A la Pregunta RGE núm. 11743/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients acceptats que es varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a Mallorca.
	A la Pregunta RGE núm. 11745/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total dels expedients acceptats que es varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a Eivissa.
	A la Pregunta RGE núm. 11746/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total dels expedients acceptats que es varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a Formentera.
	A la Pregunta RGE núm. 11747/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total dels expedients acceptats que es varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a Mallorca.
	A la Pregunta RGE núm. 11748/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total dels expedients acceptats que es varen presentar a la convocatòria pública de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques durant el 2021 a Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 11801/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a agressions a professionals del Servei de Salut, notificació i registre d'agressions, informació.
	A la Pregunta RGE núm. 11803/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a agressions a professionals del Servei de Salut, notificació i registre d'agressions, lloc d'agressió.
	A la Pregunta RGE núm. 11805/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a agressions a professionals del Servei de Salut, notificació i registre d'agressions, formació.
	A la Pregunta RGE núm. 11806/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mitjans per realitzar proves TAC a l'Hospital Mateu Orfila.
	A la Pregunta RGE núm. 11807/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a temps d'espera mitjà per poder fer-se una prova TAC.
	A la Pregunta RGE núm. 11808/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a temps d'espera mitjà per poder fer-se una prova TAC a Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 11809/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motius de l'endarreriment de proves TAC a l'Hospital Mateu Orfila.
	A la Pregunta RGE núm. 11810/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motius de l'endarreriment de proves TAC a l'Hospital Mateu Orfila.
	A la Pregunta RGE núm. 11811/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a falta de resposta a la queixa del Servei del Pacient.
	A la Pregunta RGE núm. 11812/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a falta de resposta a la carta del gerent de l'Hospital Mateu Orfila.
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