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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de desembre de 2021, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 21 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14525/21, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a assistència sanitària a l'illa de Formentera,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 9752/21.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 9752/21,
relativa a política general del Govern en matèria d'assistència
sanitària a l'illa de Formentera, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
a planificar la cobertura progressiva de places del centre
sanitari de Formentera.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
a accelerar la posada en marxa del servei d'hemodiàlisi a
l'Hospital de Formentera.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
a posar en marxa el servei del 061 a Formentera durant tot
l'any.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
a dissenyar un pla de recursos humans per a la mobilitat dels
professionals de l'àrea de salut per donar cobertura necessària
a l'illa de Formentera.

Palma, a 17 de desembre de 2021
El portaveu
Antonio Jesús Sanz i Igual

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de desembre de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 21 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14452/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
denúncia de la família Rotger Miró per la demora en la
realització d'una prova diagnòstica per patologia greu de
la pacient Francisca Miró, de Menorca.

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

Amb motiu de la denúncia presentada per la família de la
pacient Francisca (Paqui) Miró pel retard en el tractament i la
prova diagnòstica, prova per la qual va haver d'esperar 85 dies
perquè li fessin el TAC que li havia demanat l'especialista.

Amb motiu que quan va aconseguir que li fessin la prova
que havia demanat la seva oncòloga ja havia estat ingressada a
l'Hospital Mateu Orfila de Maó (segons manifestacions: la
tomografia es va demanar el 7 de maig i li van acabar fent el 30
de juliol, cinc dies abans de la seva mort).

Amb motiu de la informació apareguda a la premsa de
Menorca, a través d'una publicació, Cartas de los lectores, per
la qual la família Rotger Miró, Ferreries, manifesta la seva
indignació envers la informació donada des del Servei de Salut
i la conselleria de Salut i Consum.

Se sol·licita que es relacioni i es detalli tota la informació
envers l'itinerari i la cronologia de l'atenció dispensada a la
pacient des de la seva primera derivació des d'Atenció Primària
a la consulta d'especialista, fins a l'ingrés hospitalari on es va
certificar la seva defunció, així com les dates en l'atenció i la
informació (reunions, cridades, comunicacions) posterior a la
família.

Palma, a 14 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 14456/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a grans
centres generadors de mobilitat.

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

Sr. Conseller Josep Marí i Ribas, la Llei de canvi climàtic,
concretament la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica, inclou la mesura que insta els
grans centres generadors de mobilitat a disposar de plans de
mobilitat sostenibles.

Per això, avui en dia quants dels grans centres generadors
de mobilitat de les Illes Balears tenen fets aquests plans?
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Palma, a 14 de desembre de 2021
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

C)
RGE núm. 14457/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
previsió d'impulsar plans de mobilitat sostenible durant la
present legislatura.

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

Sr. Conseller Josep Marí i Ribas, la Llei de canvi climàtic,
concretament la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica, inclou la mesura que insta els
grans centres generadors de mobilitat a disposar de plans de
mobilitat sostenibles.

Per això, respecte dels plans de mobilitat sostenible prevists
a l'esmentada Llei 10/2019, té previst el Govern de les Illes
Balears impulsar aquests plans durant la present legislatura?

Palma, a 14 de desembre de 2021
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

D)
RGE núm. 14458/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a pla de
mobilitat sostenible per al mateix govern.

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

Sr. Conseller Josep Marí i Ribas, la Llei de canvi climàtic,
concretament la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica, inclou la mesura que insta els
grans centres generadors de mobilitat a disposar de plans de
mobilitat sostenibles.

Per això, en el mateix sentit d'impulsar els plans de
mobilitat sostenible que esmenta la Llei 10/2019, té previst el
Govern de les Illes Balears desenvolupar un pla de mobilitat
sostenible per al mateix govern?

Palma, a 14 de desembre de 2021
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

E)
RGE núm. 14460/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència
del Govern a la junta anual de Fundadores del Consorcio
Militar de Menorca.

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

Quin és el motiu pel qual no va assistir cap representant del
Govern a la junta anual de Fundadores del Consorcio Militar
de Menorca, celebrada aquest mes de desembre de 2021?

Palma, a 14 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

F)
RGE núm. 14461/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
per part del Govern per tal que les Illes Balears deixin
d'estar en la taxa més alta de la violència de gènere.

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

Quines accions pensa executar el Govern perquè les Illes
Balears deixin de tenir la taxa més alta en violència de gènere?

Palma, a 14 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

G)
RGE núm. 14517/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones amb
targeta sanitària de les Illes Balears que han estat
vacunades a altres comunitats autònomes.

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

Quin és el nombre de persones amb targeta sanitària de les
Illes Balears que s'ha vacunat a altres comunitats autònomes,
tot indicant la distribució per comunitats autònomes?

Palma, a 17 de desembre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa
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H)
RGE núm. 14518/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones amb
targeta sanitària d'altres comunitats autònomes que han
estat vacunades a les Illes Balears.

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

Quin és el nombre de persones vacunades a les Illes Balears
amb targeta sanitària d'altres comunitats autònomes, tot
especificant la distribució per comunitat autònoma?

Palma, a 17 de desembre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

I)
RGE núm. 14529/21, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alumnes amb PCR positiva, alumnes en quarantena, aules
confinades i centres afectats per COVID.

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

Quin és el nombre d'alumnes amb PCR positiva, alumnes en
quarantena, aules confinades i centres afectats per COVID?

Indicau les dades per municipi i illes. Des de l'inici del curs,
separades per mesos: setembre, octubre, novembre i desembre
de 2021.

Palma, a 20 de desembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

J)
RGE núm. 14530/21, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
docents amb PCR positiva, docents en quarantena, docents
amb baixa mèdica per malaltia comuna.

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

Quin és el nombre de docents amb PCR positiva, docents en
quarantena, docents amb baixa mèdica per malaltia comuna?

Indicau les dades per municipi i illes. Des de l'inici del curs,
separades per mesos: setembre, octubre, novembre i desembre.

Palma, a 20 de desembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

K)
RGE núm. 14531/21, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
personal no docent als centres educatius amb PCR positiva,
en quarantena, i personal no docent amb baixa mèdica per
malaltia comuna.

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

Quin és el nombre de personal no docent als centres
educatius amb PCR positiva, en quarantena, i personal no
docent amb baixa mèdica per malaltia comuna?

Indicau les dades per municipi i illes. Des de l'inici del curs,
separades per mesos: setembre, octubre, novembre i desembre.

Palma, a 20 de desembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

L)
RGE núm. 14532/21, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
docents de reforç per la 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.

Quin és el nombre de docents de reforç per la COVID-19?

Palma, a 20 de desembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

M)
RGE núm. 14542/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
demores i cues a les proves PCR sol·licitades als alumnes de
centres educatius.

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

A les dependències de les instal·lacions de Son Dureta s'ha
habilitat un espai per a tests PCR a alumnes derivats des
d'EDUCOVID-INFOCOVID amb motiu del nombre de casos
positius detectats als centres educatius.

Quin és el motiu pel que es produeixen cues i demora de
quasi dues hores d'espera quan des de Salut es dóna cita per
acudir-hi? (Fets denunciats per usuaris i mitjans de
comunicació amb acreditació de fotografies i declaracions).

Quins són, i des de quan, els recursos humans habilitats per
a aquestes proves específiques als alumnes de centres educatius
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segons indicadors informatius (col·legis)? (Se sol·licita el detall
de tots els efectius i categories professionals, funcions)

Hi ha habilitats serveis (WC, lavabos públics) per a les
persones que acudeixen a les instal·lacions de Son Dureta, i per
a la resta habilitades a aquests efectes, per a la realització de
proves PCR i vacunació?

Palma, a 21 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

N)
RGE núm. 14543/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dades d'audiència a la programació de televisió IB3 l'any
2021.

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

Des de l'inici dels programes que es detallen se sol·liciten
les dades mensuals d'audiència televisiva:

Cinc Dies
Notícies Migdia
Notícies Vespre
Jo en sé més que tu
Agafa'm si pots
Els Dematins
Fred i Calent
Uep! Com anam?
Fúria
Carrers
Cuina amb Santi Taura

Palma, a 21 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

O)
RGE núm. 14544/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dades d'audiència a la programació de ràdio IB3 l'any
2021.

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

Des de l'inici dels programes que es detallen se sol·liciten
les dades mensuals d'audiència a la ràdio:

Al Dia
Téntol
El Replà
Info Migdia
Infor Matí
Esports 3

Palma, a 21 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

P)
RGE núm. 14546/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a estudis i treballs tècnics amb càrrec al pressupost
del programa de promoció i serveis de cultura.

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

Quins són els estudis i treballs tècnics que s'han sufragat
l'any 2021 amb càrrec al pressupost del programa de promoció
i serveis de cultura?

Quin ha estat l'import adjudicat per a cada un d'ells?

Palma, a 21 de desembre de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de desembre de 2021, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 21 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14470/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a protocol únic i mesures en l'àmbit educatiu
davant la nova onada de COVID, davant la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura.

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

El passat dia 7 de desembre el Grup Parlamentari Popular,
va denunciar en el plenari del Parlament el mal funcionament
de EDUCOVID, no sols per la dificultat de contactar-hi sinó
per la falta d’informació als centres, a les famílies i sobretot per
la manca d’un protocol clar i únic en cas de contagis
d’estudiants dins les aules, el que provocava a més d’incertesa
a les famílies la multiplicació dels contagis dins els centres
escolars.
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Aules amb confinament domiciliaria amb data per fer-se
PCR per 4 dies més tard que finalment era anul·lada per
saturació i que passat 9 dies acudien als centres sense cap tipus
de control.

Alumnes contacte estret d’altres contagiats pendents de
prova PCR, durant una setmana, que podien acudir al centre.

Alumnes contacte estret d’altres contagiats amb PCR ja feta
però sense resultat, durant 4 dies, també acudien al centre.

Germans, sent tots dos contacte estret d’un contagiat,
depenent del curs i no de la seva vacunació estaven o no
confinats o els feien o no una prova PCR.

Aquests són alguns dels exemples que ens traslladaven
famílies angoixades, professors amb alt grau d’estrès,
AMIPAS, inclús batles que rebien les preocupacions dels seus
veïnats.

En el cas concret de Menorca el passat 2 de desembre 16
AMIPAS varen signar i enviar a la Conselleria d’educació i al
Diari de Menorca escrit de queixa perquè davant l’augment
dels contagis que era evident, a tos els centres, la manca de
mesures eficaces i realistes estaven afavorint la transmissió dels
contagis i agreujaven la situació per tant exigien: reforçar el
sistema sanitari i agilitar les comunicacions dels casos positius,
establir un protocol d’actuacions únic per a tots els centres i
ajudes destinades a la conciliació de les famílies.

El passat dia 10 de desembre la consellera de Sanitat
juntament amb el conseller d’Educació, en roda de premsa,
anunciaren un nou protocol d’actuació en cas de contagis de la
COVID als centres escolars, protocol que a dia d’avui encara
no s’ha posat en funcionament.

El mateix dia es donaren les dades relatives a la COVID als
centres escolars de la darrera setmana: 23 professors positius,
421 alumnes amb PCR positiva i 1987 estudiants en
quarantena, xifres a les que s’han de sumar els contagis de la
setmana anterior, més les noves PCR positives des de llavors,
més els estudiants que esperen per fer-se una PCR i els
estudiants que des de fa dies esperen els resultats…, una suma
acumulada que ens ha de determinar a que les decisions es
prenguin de manera efectiva i amb la urgència requerida.

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

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en funcionament, de manera immediata,
les mesures contemplades al protocol d’actuació establert per
la Conselleria de Sanitat en cas de contagis COVID-19 a
centres escolars el passat dia 10 de desembre tals com: la
realització de test d’antígens i el compliment dels terminis de
les proves diagnostiques en ell establertes.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar el professorat dels centres escolars de
la nostra Comunitat autònoma amb la finalitat de garantir les
substitucions necessàries en cas de baixa mèdica i també per
confinaments obligats per a la COVID.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar l'administració d’una tercera dosi de
la vacuna contra la COVID-19 voluntària a tot el personal
educatiu, docent i no docent, amb atenció directa a l'alumnat,
una vegada que hagi conclòs la immunització dels sanitaris i
població vulnerable.

Palma, a 15 de desembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Antonio Costa i Costa

B)
RGE núm. 14493/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista i Unidas Podemos, relativa a modernització i
viabilitat del sector pesquer, davant la Comissió
d'Economia.

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

El sector pesquer de les Illes Balears porta a terme sobre
l’economia de les nostres illes una aportació d’un valor
incalculable i molt superior a l’aportació en termes de PIB, ja
que la seva aportació es mesura en termes de sostenibilitat, de
producte de proximitat, de producte de qualitat per a la
restauració i en termes de cultura i història.

En els darrers anys, el sector pesquer s’ha enfrontat -i
encara s’enfronta- a reptes que poden comprometre la seva
viabilitat, els quals exigeixen una feina conjunta entre el sector
i les administracions públiques.

Un d’ells és el desplegament del Reglament Europeu
2019/1022 que estableix uns criteris de reducció de l’esforç
pesquer, els quals parteixen de la base d’una sobreexplotació
pesquera que a les nostres illes no existeix i per tant se’n
requereix una aplicació diferenciada.

Per altra banda, els Grups d’Acció Local de Pesca (GALP)
desenvolupats a Menorca, Eivissa i Formentera s’han demostrat
útils i profitosos per a la resposta de les distintes necessitats del
sector en cada illa i en la defensa dels seus interessos, del qual
se’n desprèn la conveniència d’ampliar-ne el seu abast,
especialment en moments en que es rebran Fons Europeus
extraordinaris del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, el
qual requerirà el disseny d’estratègies específiques en base a
l’opinió i necessitats manifestades pel sector.

Així mateix, per al desenvolupament del sector en les
properes generacions és necessari que es faci partícip al sector
de projectes modernitzadors, com el Pol Marí del port de
Palma, que es gestioni de manera consensuada els Fons
Estructurals Europeus FEMPA 2021-2026 i que es treballi en
favor del relleu generacional, entre d’altres.

Atesos aquests antecedents, els grups parlamentaris
sotasignants presentam la següent
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure al projecte de Pol Marí d’R+D+I de
l’ecosistema de la autoritat portuària la veu del sector pesquer
afectat com a veu imprescindible per al desenvolupament dels
objectius del projecte i pel major aprofitament de les sinèrgies
que se’n derivin.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir una comunicació constant amb el sector en
la gestió dels Fons Estructurals Europeus FEMPA pel període
2021-2026.

3. El Parlament de les Illes Balears constata el bons resultats
obtinguts gràcies als Grups d’Acció Local de Pesca a les Illes
de Menorca, Eivissa i Formentera i en considera convenient
l’ampliació del seu abast a totes les Illes Balears, instant al
Govern de les Illes Balears a contribuir a la renovació de les
estratègies de Desenvolupament local participatiu de pesca pel
període 2021-2026 i a un aprofitament amb èxit dels Fons
Europeus.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir la seva reivindicació per al reconeixement
de la reducció de l’esforç pesquer ja realitzada pel sector a les
Illes Balears i per tant per a que la reducció exigida per a l’any
2022 en el desplegament del Pla Multianual arran del
Reglament Europeu UE 2019/1022, sigui del 0% per al sector
pesquer de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar en la mesura de les possibilitats la lluita
contra els excessos que es puguin produir a les aigües interiors
de les Illes Balears tant de recreatius com de professionals, en
favor de la sostenibilitat de la pesca a les Illes Balears.

Palma, a 16 de desembre de 2021
El diputat
Jordi Marí i Tur
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria

C)
RGE núm. 14497/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a petició d'una solució transitòria per a l'aplicació
de la regla de minimis sobre les empreses industrials de
Balears, davant la Comissió d'Economia (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 la Comissió d'Economia pel
procediment d'urgència.

La Comissió d’Economia, en la sessió celebrada el 9 de
desembre de 2021, aprovà per unanimitat la Proposició no de
Llei presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a
“Impacte de la ‘regla de minimis’ sobre les empreses industrials
de Balears”.

Els acords aprovats van ser:

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitzar les gestions per a aconseguir que la
compensació al transport de mercaderies a Balears no
estigui subjecte al Reglament 1407/2013 de la Comissió
Europea, tota vegada que les limitacions de la ‘regla de
minimis’ que discriminen i perjudiquen a les empreses
industrials de Balears en no cobrir de forma efectiva els
sobrecostos pel fet de la insularitat.

2. El Parlament de les Illes Balears dona suport a la
modificació del sistema de compensació del transport de
mercaderies per a suprimir les restriccions en vigor que
imposa, a les empreses industrials de Balears, el Reglament
1407/2013 de la Comissió Europea, tota vegada que
redueix la competitivitat i qüestiona la viabilitat d’aquestes
empreses.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern d’Espanya l’aplicació
efectiva i el desenvolupament de les actuacions incloses en
el Règim Especial de Balears aprovat en febrer de 2019,
concretament les mesures fiscals i el factor de la insularitat,
instrument financer que ha permetre reduir l’impacte del fet
de ser una regió insular.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a gestionar el suport de les organitzacions
empresarials, Cercles d’Economia de Mallorca i Menorca,
sindicats i Cambres de Comerç de les Balears a la
reclamació de modificar la ‘regla de minimis’ per a eliminar
la restriccions que perjudiquen a les empreses industrials de
Balears."

A dia d’avui, les empreses de Balears, amb especial
incidència per a les industrials, es veuen afectades per
l’aplicació de la ‘regla de minimis’, que limita a 200.000 euros
la quantitat màxima que poden rebre, durant tres anys, en
concepte de compensació dels sobrecostos del transport de
mercaderies pel fet de la insularitat.

En canvi, a Canàries, en tenir la condició de regió
ultraperifèrica, no està en vigor ni s’aplica aquesta restricció
que perjudica a les empreses ubicades a Balears. La nostra
comunitat autònoma no ha estat reconeguda com a regió
ultraperifèrica, però som una regió insular, com Canàries, i
patim uns sobrecostos en el transport que penalitzen i situen les
nostres empreses en evident situació d’inferioritat en veure
reduïda la seva competitivitat.

En setembre de 2018 el Govern de les Illes Balears anuncià
que havia obtingut “el compromís del secretari d’Estat
d’Infraestructures i Transports per a establir un sistema que
garanteixi ajudes adequades al transport de mercaderies per a
les empreses industrials de Balears, de fins a un milió d’euros,
de manera que les Illes Balears, com a territori insular, puguin
quedar exloses de la regla europea de minimis’. L’eliminació
del límit d’aquesta regla per a les empreses industrials de
Balears forma part del RD Llei del Règim Especial de Balears,
que va ser aprovat pel Govern de Pedro Sánchez en sessió del
Consell de Ministres de 22 de febrer de 2019.
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Els Cercles d’Economia de Mallorca i Menorca han
manifestat al Grup Parlamentari Popular, després de reunir-se
amb la Secretaria d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana del Govern d’Espanya, Sra. Isabel Pardo de Vera; la
directora general Sra. María José Rallo del Olmo; i el conseller
de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears, Sr.
Josep Marí Ribas, que constaten la inviabilitat de que, en
aquests moments, la Comissió de Competència de la UE
autoritzi al Govern d’Espanya la supressió de la Disposició
Addicional Primera del Reial Decret Llei 1034/1999.

Aquesta disposició estableix que la compensació al
transport marítim de mercaderies amb origen i destí a les Illes
Balears no pugui ser superior als 200.000 euros, d’acord amb
la ‘regla de minimis’ que determina l’ajuda màxima a percebre
per les empreses durant un període de tres anys.

El Grup Parlamentari Popular proposa una fórmula
transitòria, a l’espera de que durant la presidència d’Espanya
del Consell d’Europea, en el segon semestre de 2023, es pugui
aconseguir la solució definitiva. Una solució transitòria que
constituirà un avanç important en ajudar a les empreses de les
Illes Balears que, pel volum de la seva producció i operativa,
no es poden beneficiar íntegrament de les bonificacions
previstes en el Reial Decret Llei 1034/1999.

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 promoure un acord entre les regions que integren la
Comissió de les Illes de la Conferència de Regions Marítimes
i Perifèriques de la Unió Europea, tenint en compte que en
aquests moments el Govern de les Illes Balears ocupa la
presidència d’aquesta comissió europea.

2. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a demanar i gestionar amb la Comissió de Competència
de la Unió Europea que, de forma transitòria, incrementi a
1.500.000 euros la quantitat que la ‘regla de minimis’ limita
actualment a 200.000 euros per compensar el sobrecost del
transport marítim de mercaderies amb origen i destí a les Illes
Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears manifesta que és una
fórmula provisional mentre no sigui possible incloure els
territoris peninsulars a l’article 349 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea, que es refereix
expressament a les regions que, per circumstàncies
extraordinàries, queden excloses del ‘decret de minimis’
(Article 349 TFUE: "El Consejo adoptará las medidas
contempladas en el párrafo primero teniendo en cuenta las
características y exigencias especiales de las regiones
ultraperiféricas, sin poner en peligro la integridad y
coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión, incluido el
mercado interior y las políticas comunes”).

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a gestionar el suport de les organitzacions empresarials,
sindicats i cambres de comerç de les Balears a aquesta fórmula

provisional per a reduir i compensar els sobrecostos que
pateixen les empreses de les Illes Balears en el transport de
mercaderies pel fet de la insularitat.

Palma, a 16 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Antonio Costa i Costa

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 14475/21, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, sobre les novetats del
Pla Estratègic Nacional d'Espanya per a la Política Agrària
Comuna.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de desembre de 2021, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la consellera d'Agricultura, Pesca
i Alimentació, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 21 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Sol·licitud de declaració d'exempció de límits de

despeses pluriennals per la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts del Parlament en relació al conveni de
col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials i Esports
i l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a l'execució del
projecte amb càrrec als fons europeus procedents del
Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (RGE núm.
14476/21). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 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 referent al conveni de
col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials i Esports i
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a l'execució del projecte
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amb càrrec als fons europeus procedents del Mecanisme per a
la Recuperació i Resiliència (CNV28 2021 21417) 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 21 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució de Presidència en relació amb e cessament del

Sr. Joan Albert Pons i Bagur com a personal eventual
adscrit al servei del Grup Parlamentari Mixt del Parlament
de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada
el 8 de setembre de 2021, acordà d’aprovar la creació d’una
nova plaça pel Grup Parlamentari Mixt de la modalitat C pel
temps estrictament necessari que durés la baixa per maternitat
de la Sra. Marina Caubet i Pujol, la qual cosa suposava la
modificació de la Resolució de retribucions, indemnitzacions
i assignacions institucionals per a l’any 2021.

Com a conseqüència del l’Acord abans indicat, el Sr. Josep
Castells i Baró, portaveu del Grup Parlamentari Mixt, sol·licità
el nomenament del Sr. Joan Albert Pons i Bagur, amb DNI
núm. ****1732K , com a personal eventual adscrit
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Mixt en la
modalitat C amb unes retribucions anuals corresponents a
31.186,96€, amb efectes econòmics i administratius de dia 16
de setembre de 2021, amb una jornada a temps complet,
mitjançant l’escrit RGE núm. 7524/2021, de 14 de setembre de
2021.

Es feia constar que el Sr. Joan Albert Pons i Bagur ocuparia la
plaça de personal eventual en substitució de la Sra. Marina
Caubet i Pujol de baixa per maternitat i pel temps estrictament
necessari que durés l’esmentada baixa.

La Sra. Marina Caubet i Pujol finalitza la baixa per maternitat
el dia 31 de desembre de 2021 i es reincorpora al Parlament de
les Illes Balears el dia 1 de gener de 2022, per la qual cosa, el
Sr Josep Castells i Baró, portaveu del Grup Parlamentari Mixt
del Parlament de les Illes Balears, sol·licita el cessament del Sr.
Joan Albert Pons i Bagur, amb DNI núm.***11732K, com a
personal eventual adscrit al servei del grup parlamentari
esmentat amb efectes econòmics i administratius des del dia 31
de desembre de 2021, com a conseqüència de la finalització de
la baixa per maternitat de la Sra. Marina Caubet i Pujol.

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual.

Per aquest motiu, dict la següent:

Resolució

1. El cessament del Sr. Joan Albert Pons i Bagur, amb DNI
núm.***11732K, com a personal eventual adscrit al servei del
Grup Parlamentari Mixt del Parlament de les Illes Balears,
l’esmentat cessament es produeix per la reincorporació de la
Sra. Marina Caubet i Pujol (fins ara baixa maternal), el qual la
substituïa i, en conseqüència, una vegada finalitzada aquesta,
es produeix el cessament del Sr. Joan Albert Pons i Bagur, amb
efectes econòmics i administratius des del dia 31 de desembre
de 2021.

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa,
es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la
Mesa del Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir
del dia següent de la publicació de la present resolució. Contra
la desestimació expressa del recurs de reposició es port
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a
partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del
recurs de reposició.

Un cop transcorregut un mes de la interposició del recurs
potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la resolució,
s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hi hagi una resolució
expressa.

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

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

Palma, 21 de desembre de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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