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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 5182/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a plaça a centre públic de primer d'ESO a
Menorca.

Ateses les característiques de la resposta, queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major de la cambra.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 6576/21, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOx-Actua Baleares, relativa a titulació per a impartició de
religió islàmica.

Els requisits són els mateixos que per a impartir la religió
catòlica: la titulació universitària, el nivell de català
corresponent, la declaració d’idoneïtat i la formació pedagògica
i didàctica en el cas de secundària.

Palma, 24 de novembre de 2021.
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 7055/21, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsions de la
Conselleria d'Educació d'ampliar l'oferta d'ensenyaments
a altres religions diferents de la catòlica i musulmana els
pròxims cursos acadèmics.

No hi ha previsió d’ampliar l’oferta d’ensenyament a altres
religions diferents de la catòlica i musulmana en els pròxims
cursos. Tampoc hem rebut sol·licituds de les famílies en aquest
sentit.

Palma, 24 de novembre de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 7108/21, presentada pel
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 per les resolucions de la Direcció
General d’Avaluació i Formació Professional: 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. El material didàctic utilitzat a les aules
segueix el currículum indicat, com passa a les altres
assignatures.

Palma, 24 de novembre de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 9886 i 9887/21, presentades
per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a convocatòria del
FOGAIBA de subvencions per a inversions agràries de les
Illes Balears corresponents als anys 2015-2019.

Els criteris de concurrència competitiva són els que fixa
Europa, i són de caire econòmic, social i mediambiental en
funció del tipus d’explotació agrícola o ramadera que opti a les
ajudes; així com també criteris en funció del projecte d’inversió
i la finalitat d’aquest, atès que són ajudes que s’han justificat i
que estan destinades a projectes per modernitzar les
explotacions per al compliment dels objectius de la PAC, per
millorar la seva competitivitat i resiliència, així com la seva
competitivitat. Per tant, s’han de puntuar tant els problemes
com les explotacions a l’hora de fer el repartiment dels fons de
cada convocatòria. En això consisteix precisament la
concurrència competitiva.

Sí, s’ampliarà la partida per a la convocatòria de 2019 en
els termes acordats amb tots els agents del sector en la reunió
que va celebrar la conselleria amb aquests el passat dia 3 de
novembre de 2021.

Palma, 22 de desembre de 2021
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 10827 a 10840/21,
presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a productores
subcontractades que donen servei a IB3, a productores
mallorquines, menorquines i d’Eivissa i de Formentera
subcontractades que donen servei a IB3, a nom o
denominació social de totes les productores subcontractades
que donen servei a IB3, a nom o denominació social de totes
les productores d’Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de
Menorca subcontractades que donen servei a IB3, a
quantitat total destinada a totes les productores
subcontractades per IB3 els anys 2019, 2020 i 2021i a
quantitat total destinada a totes les productores d’Eivissa,
de Formentera, de Mallorca i de Menorca subcontractades
per IB3 els anys 2019, 2020 i 2021.

Ateses les característiques de les respostes, queden
dipositades al Registre General de l'Oficialia Major de la
cambra.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-104.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-113.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-117.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-117.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-124.pdf#page=80
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-124.pdf#page=92
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Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 11661/21, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a certificats de
professionalitat del Centre de referència nacional en
matèria nàutica, Centre de la Mar a Menorca.

El Centre de la Mar, com a Centre de formació professional
per a l’ocupació, ve impartint tots els certificats de
professionalitat existents en l’àrea de reparacions i
manteniment d’embarcacions nàutiques. En concret ha impartit
formació al llarg dels darrers anys en els certificats de
professionalitat següents:

TMVU: Certificats de professionalitat de nàutica.
C TMVU0210: estructures fibra i llenya. Nivell 1
C TMVU0211: estructures de llenya. Nivell 2
C TMVG0409: motors i sistemes auxiliars del motor. Nivell

2
C TMVU0212: electricitat i electrònica d’embarcacions.

Nivell 2
C TMVU0112: motors, propulsió, fluids i climatització.

Nivell 2
C TMVU0110: motors i sistemes. Nivell 1
C TMV12: títol professional bàsic en manteniment

d’embarcacions esportives i d’esbarjo.

A més, ha vingut realitzant formació en certificats de
professionalitat d’altres famílies professionals, com a ara les
següents:
C MAPN0109: activitats auxiliars i suport vaixell al port.

Nivell 1
• MAPN0310: amarratge a port i monoboies. Nivell 1
• MAPN0510: patró portuari. Nivell 2
• MAPN0212: socorrisme. Nivell 2
• MAPN09: vaixells de passatge.
• MAPN03: mariner de pont.
• MF0733_1: seguretat i primers auxilis a bord. Nivell 1
• SSCE0110: docència per a l’ocupació. Nivell 3
• IFTC45: competències digitals bàsiques. 
• IFTC46: competències digitals avançades.
• SSCE01: anglès A1.
• MAMD0209: llenya i moble. Nivell 1
• ELES0208: electricitat. Nivell 1
• IMAI0108: lampisteria. Nivell 1

D’altra banda, i pel que fa al disseny dels certificats de
professionalitat, el Centre de la Mar, com a Centre de
Referència Nacional, va crear el disseny de tots els certificats
existents de Reparació i Manteniment d’embarcacions
nàutiques.

Per continuar dissenyant nous certificats de professionalitat
és necessari que l’Institut de Qualificacions Professionals
(INCUAL), dependent del Ministeri d’Educació i Formació
Professional elabori noves qualificacions.

En aquest sentit, des del Centre de la Mar s’està treballant
en detectar necessitat formatives encara no incloses en
qualificacions professionals. Fruit d’aquesta feina és
l’elaboració d’un nou curs experimental: TMVU03EXP:
especialitat neteja d’embarcacions.

És la intenció del Centre de la Mar sol·licitar que aquest
curs derivi en una qualificació al INCUAL perquè en el seu
moment es pugui crear un nou certificat de professionalitat.

Palma, 7 de desembre de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 11662/21, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a certificats de
professionalitat del Centre de referència nacional en
matèria nàutica, Centre de la Mar a Menorca (1).

El Centre de la Mar compleix una sèrie de requisits que el
fan únic en el conjunt d’Espanya i, per exemple, també a
Balears.

En aquest sentit, el Centre de la Mar ofereix des de la seva
creació en 2009 tota la informació en certificats de
professionalitat, els quals estan destinats preferentment a
persones desocupades. Així, el centre de la Mar abasta l’àmbit
de la formació ocupacional. A més, des del 2018 s’hi venen
cursant cursos de formació dual per a persones desocupades.

Des del 2011 ha vingut realitzant formació contínua a través
de la realització de formació de Marina Mercant necessària
perquè els treballadors en actiu poguessin treballar. Així, són
múltiples els cursos, per exemple, de formació bàsica, que la
necessiten els treballadors de la mar per poder treballar. Per
tant, s’abasta tant el camp de treballadors desocupats com el de
treballadors ocupats.

D’altra banda, des de 2018 el Centre de la Mar funciona
com a centre integrat de formació professional. En aquest
àmbit, al Centre de la Mar s’imparteix el cicle de formació
bàsica i un cicle mitjà de manteniment i reparació
d’embarcacions nàutiques, de manera que el Centre de la Mar
també cobreix la formació professional reglada.

Finalment, com a centre de referència nacional el Centre de
la Mar es dedica a l’actualització dels certificats de
professionalitat i proposa nous continguts de formació, pel que
també abasta l’àmbit de formació de formadors.

Palma, 7 de desembre de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 11663/21, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a certificats de
professionalitat del Centre de referència nacional en
matèria nàutica, Centre de la Mar a Menorca (2).

En el curs 2017/2018 es varen realitzar la formació de 6
certificats de professionalitat:
C TMVU0210: estructures fibra i llenya. Nivell 1
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C TMVU0211: estructures de llenya. Nivell 2
C TMVG0409: motors i sistemes auxiliars del motor. Nivell

2
C MAPN0109: activitats auxiliars i suport vaixell al port.

Nivell 1
C MAPN09: vaixells de passatge
C MF0733_1: seguretat i primers auxilis a bord. Nivell 1

Per altra banda, en el curs 2018/19, es varen fer les següents
millores:
C Es va posar en marxa la formació professional bàsica

engegant així la constitució del Centre de la Mar com a
Centre Integrat de Formació Professional.

C Es varen fer 6 cursos de formació ocupacional
(TMVU0112, TMVU03EXP, MAPN0310, MAPN0510,
MAPN0212 i el curs de mariner pescador).

En el curs 2019/2020 es va posar en marxa 4 certificats de
professionalitat amb la modalitat de formació dual
(TMVU0110, MAMD029, ELES0208, IMAI0108).

En el curs 2020/21 s’ha començat a impartir el cicle mitjà
de formació professional de Tècnic de Manteniment
d’embarcacions d’esbarjo. A més, s’imparteixen 6 certificats de
professionalitat.

Palma, 7 de desembre de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 11666/21, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reunions en què ha participat el Govern
de les Illes Balears a l'observatori de preus anunciat pel
Ministeri de Foment.

L’anomenat “observatori de preus” del qual es va anunciar
la seva creació l’any 2013 per part de la ministra Ana Pastor i
que ha sortit en notícies de premsa al llarg dels darrers anys, no
existeix com a òrgan de l’Administració.

En temes de tarifes tenim les Comissions Mixtes d’OSP.

Palma, 7 de desembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 11690/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a compliment del tercer punt de la moció relativa
a l'autogovern de les Illes Balears relativa al traspàs de la
competència en gestió del domini públic marítimoterrestre.

En relació amb la translació de funcions i serveis de
l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears inherents a la competència executiva de gestió del
domini públic marítimoterrestre a què es refereix l’article 32.17
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, durant el mes de

setembre passat, la Conselleria de Presidència, Funció Pública
i Igualtat va proposar formalment a la Direcció General de
Cooperació Autonòmica i Local del Ministeri de Política
Territorial fer una reunió, en seu de ponència tècnica, per
reprendre les negociacions dels diversos continguts del traspàs
de què es tracta.

En resposta a aquesta sol·licitud, el centre directiu esmentat
va manifestar la plena disposició a dur a terme la reunió en
qüestió, si bé va sotmetre a la consideració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears que, per a la consecució del
màxim rendiment i utilitat de la ponència tècnica, seria bo
disposar prèviament d’un document global de l’Administració
Autonòmica que recollís les seves consideracions tant de
l’esborrany d’acord de traspàs com de les darreres valoracions
del cost efectiu enviades pel Ministeri.

Aquest document i els que l’Estat hauria posat sobre la taula
conformarien -deia el titular de la Direcció General de
Cooperació Autonòmica i Local- les disposicions de partida
d’ambdues administracions i serien objecte d’examen i anàlisi
conjunt en el si de la ponència tècnica.

No cal dir que, una vegada rebuda la comunicació de
l’Administració de l’Estat, i sense solució de continuïtat, la
Direcció General de Territori i Paisatge de la Conselleria de
Medi Ambient i Territori va elaborar un exhaustiu document
que respon, amb escreix, als requeriments manifestats pel
Ministeri, i que la Direcció General de Coordinació, Relacions
amb el Parlament, Drets i Diversitat va enviar a la Direcció
General de Cooperació Autonòmica i Local.

En aquests moments, l’Administració General de l’Estat
avalua la informació tramesa a l’objecte de possibilitar, com
més aviat millor, les reunions adients per avançar en la
negociació que haurà de desembocar en la convocatòria de la
ponència tècnica anunciada.

Palma, 1 de desembre de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
L)

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

1. Pel que fa al grau de compliment, el Pla de Xoc
contemplava un pressupost de 72,4 milions d’euros.
Com s’explica més endavant, el pressupost final assignat a les
mesures és fins i tot superior al pactat inicialment, ja que del
conjunt de mesures s’han invertit en polítiques actives
d’ocupació un total de 103 milions d’euros.
Pel que fa als beneficiaris, el nombre de persones desocupades
i de treballadors autònoms ha estat de 40.847.
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2. Quant a les principals actuacions dutes a terme:

Eix 1 de contractació pública:

a) S’han publicat dues convocatòries del programa SOIB
REACTIVA, dirigit a oferir una oferta de feina temporal
(d’entre 4 i 6 mesos de feina) en una administració local.
S’establiren tres línies per a diferents perfils de persones
desocupades registrades al SOIB: una per a joves menors de 30
anys, una segona a majors de 30 anys aturats de curta durada
afectats per la COVID-19 i la tercera majors de 30 anys aturats
de llarga durada.

A 2020 es publicà la primera convocatòria que s’assignà per
un import de 22,2 milions d’euros i que beneficià a 2.752
persones desocupades afectades per la crisi econòmica
generada per la COVID-19.

Dins 2021 es va publicar una segona convocatòria de SOIB
REACTIVA per un import de 8.1 milions d’euros i que han
permès que 885 persones desocupades (entre joves, aturats de
llarga durada i aturats COVID) se’n beneficiassin. 

b) S’han publicat dues convocatòries del programa SOIB
DONA, dedicat a oferir una oferta de feina temporal de 12
mesos en una administració local o entitat sense ànim de lucre
per a dones víctimes de violència masclista.

A 2020 es publicà una convocatòria per import de 2 milions
d’euros i que donà feina a un total de 75 dones víctimes de
violència masclista.

A 2021 es publicà una segona convocatòria per un import
de 8.3 milions d’euros i que beneficià a 420 dones.

Eix 2. Ajudes a autònoms:

En 2020 es publicà una convocatòria d’ajuda a autònoms
afectats per la COVID-19 a fons perdut per al manteniment de
l’activitat. La convocatòria s’exhaurí i comptà amb un
pressupost de 13.9 milions d’euros finançats pel GOIB,
Consells Insulars i Ajuntaments. El nombre de persones
autònomes beneficiàries fou de 6.324.

Eix 3. Ocupació:

a) Formació dual: 
A 2020 es publicaren les convocatòries de SOIB DUAL

VULNERABLES amb un pressupost de 2.6 milions d’euros i
que beneficiaren a 109 persones en risc d’exclusió social. 

A 2021 s’ha tornat publicar una nova convocatòria de SOIB
DUAL VULNERABLES dotada amb 2,3 milions d’euros i amb
una proposta de 209 beneficiaris.

D’altra banda, en 2020 es publicà la convocatòria de SOIB
DUAL SECTORS ESTRATÈGICS que es resolgué per un
import de 5.230.294, una vegada feta una ampliació de crèdit
d’1.500.000€, i que donà formació a 355 alumnes.

b) Formació amb compromís de contractació:
Des de l’inici de la pandèmia fins ara s’han registrat

projectes de formació amb compromís de contractació, és a dir,
projectes en què el SOIB finança els costos de la formació a
empreses a canvi d’un compromís de contractar una vegada
acabada la formació a com a mínim el 60% dels alumnes que
finalitzen. En aquest període s’ha assignat un total de 173.830€
que han donat formació a 55 persones desocupades.

c) Programes mixtos: el SOIB desenvolupa una línia de
formació dual amb ajuntaments i consells insulars anomenada
programes mixtos de formació i ocupació.
En 2020 es publicà i resolgué una convocatòria per import de
8.904.915€ i que beneficià a 537 persones desocupades de
llarga durada.

d) Foment de l’ocupació: es publicaren dues convocatòries:
d’una banda, una convocatòria per finançar els costos salarials
de persones discapacitades en centres especials d’ocupació,
amb un import de 6.065.721€ i d’altra, una convocatòria
d’unitats de suport a persones discapacitades en empreses del
mercat ordinari per import de 366.883€. D’ambdues
convocatòries se’n beneficiaren 1.500 persones discapacitades.

Eix 4. Formació:

a) Formació presencial en centres educatius i centres
propis del SOIB:

Durant 2020 es desenvoluparen certificats de
professionalitat en centres públics per un import de 1.450.000€
i que beneficiaren a 725 desocupats que pogueren
requalificar-se a través dels certificats de professionalitat.

b) Es publicà una nova convocatòria de formació per a
treballadors preferentment desocupats amb centres
col·laboradors per un import de 5.4 milions d’euros i permet
l’accés a formació a 2.700 alumnes.

c) Beques formatives: durant 2020 es publicaren les
diferents modalitats de les anomenades Beques d’èxit,
consistents en ajuts econòmics per a les persones desocupades
per assistir als cursos però condicionats a aprovar el curs.
Durant 2020 es registraren 6.018 sol·licituds, el que representa
un increment del 100% respecte del 2019.

Eix 5. Orientació i intermediació:

a) Ampliació del POAP: S’han ampliat les oficines dels
Punts d’Orientació Acadèmica i Professional, destinats a
assessorar les persones que volen tornar al sistema educatiu o
ocupacional. En 2020 s’assessorà a 11.183 persones, un 8.3%
més que en 2019.

b) Orientació a col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió:
s’han destinat 16 milions d’euros entre els 2020 i 2021 que
permeten fer accions d’orientació i acompanyament laboral a
7.000 persones en risc d’exclusió social.

Eix 6. Modernització: Inauguració de la nova oficina del
SOIB-SEPE a Santa Eulària del Riu.

Palma, 7 de desembre de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez
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Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 11709/21, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pol marí.

El passat 13 de maig el Sistema d’Observació i Predicció
Costanera de les Illes Balears, (ICTS SOCIB) va presentar el
projecte arquitectònic de la seva nova seu en el Moll Vell del
Port de Palma i el programa científic, tècnic i divulgatiu
associat a aquesta.

Aquesta infraestructura s’emmarca en el avanços del Pol
Marí d’I+D+i del Govern de les Illes Balears (GOIB), en
aliança amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques
(CSIC) i el Ministeri de Ciència i Innovació d’Espanya, per a
contribuir estratègicament a l’avanç de la ciència a Balears, en
un context de canvi climàtic i sostenibilitat.

Palma, 24 de novembre de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 11731/21, presentada pel
diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversió a Consell per a la instal·lació
d'autoconsum.

Les dades que consten en aquesta conselleria són que
per part de l’IBE es preveu invertir-hi 123.150,00€+IVA en les
instal·lacions d’autoconsum compartit del municipi de Consell
subjecte a les possibles baixes que pugui haver-hi durant la
licitació.

Palma, 25 de novembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
O)

A les Preguntes RGE núm. 11865 a 11868/21,
presentades per la diputada Isabel María Borrás i Rosselló,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a funcions,
objectius, indicadors i personal de la Unitat d'Admissió
Corporativa.

El Pla Estratègic està compost per les funcions, objectius i
recursos físics i humans i és flexible i dinàmic en funció de les
necessitats que es vagin identificant.

La funció de la Unitat d’Admissió Corporativa és gestionar
tota aquella demanda assistencial que no es pot satisfer amb
mitjans propis per part del Servei de Salut, per contingències
tant ordinàries (llista d’espera) com extraordinària (pandèmia).

Els objectius de la Unitat d’Admissió Corporativa són:
C Gestió de les llistes d’espera mitjançant depuracions

administratives sistemàtiques en col·laboració amb les
gerències dels diferents centres.

C Identificació de les necessitats de derivació i gestió
administratiu-assistencial dels casos externalitzats.

C Externalització de procediments en cartera de serveis per
als quals no hi ha recursos físics i/o humans (exemple:
contracte de protonteràpia).

C Gestió de convenis amb proveïdors privats (exemple:
conveni amb UBES 061 i conveni d’assistència sanitària a
pacients estrangers amb TSE).

Indicadors de la Unitat d’Admissió Corporativa:
C Depuració sistemàtica de pacients en llista d’espera

quirúrgica amb demora superior a 180 dies.
C Depuració sistemàtica de pacients a la llista d’espera de

consultes externes amb demora superior a 60 dies.
C Depuració sistemàtica de pacients a la llista d’espera de

gabinets amb demora superior a 60 dies.
C Depuració sistemàtica de pacients a la llista d’espera de

radiologia amb demora superior a 60 dies.
C Monitorització dels temps de resposta assistencial dels

pacients externalitzats.
C Control de la documentació clínica generada per

l’assistència.
C Control de l’adequació dels procediments assistencials

efectuats per proveïdors externs.
C Auditoria de factures generades pels proveïdors.

Personal de la Unitat d’Admissió Corporativa:
C Coordinadora Administrativa. Llicenciada en Psicologia.
C Metge documentalista. Llicenciat en medicina i cirurgia.
C 2 auxiliars administratius.
C 2 auxiliars de serveis.

Palma, 22 de desembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 11924/21, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre i import
dels convenis o encomandes de gestió del Govern amb les
cambres de Comerç de les Illes Balears.

Cada cambra és independent de subscriure tots els convenis,
encomanes o acords amb el Govern que les parts considerin, i
la fiscalització depèn a cadascun els ens del Govern i a
l’obligada informació i aprovació als seus corresponents
plenaris.

Com a tutelant i per Llei, aquesta Conselleria solament ha
d’estar assabentada dels projectes de pressuposts, dels comptes
anuals i de la liquidació de pressupost.

En qualsevol cas, és la intenció d’aquesta Conselleria de
proposar una reforma de la normativa que empara les cambres
per tal de solucionar els problemes operatius i financers que
arrosseguen des de la desaparició de la quota cameral, per la
qual cosa aquesta Conselleria està oberta a qualsevol proposta
al respecte quan presentem la dita reforma.
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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
Q)

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

Per delegació del director general de Comerç, la Conselleria
ha assistit a un nombre rècord de reunions de feina amb totes
les cambres per igual – malgrat les restriccions imposades a la
mobilitat i a la presencialitat durant el 2020.

Tots aquells Comitès Executius, Plenaris o d’altres reunions
en què s’ha convocat la Conselleria, s’hi ha assistit.

Palma, 19 de novembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica
Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
R)

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

El passat mes de setembre, la Cambra de Mallorca i el
Consell de Mallorca varen signar la primera oficina de gestió
de projectes europeus. Atesa que l’estratègia del Govern amb
respecte de les cambres és mantenir el criteri d’insularitat, s’ha
posat a disposició dels respectius consells per a donar suport a
l’obertura d’oficines semblants i/o a qualsevol altra casta de
projecte per a la captació, la distribució i l’execució de fons
Next Generation o d’altres d’origen europeu.

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
S)

A la Pregunta RGE núm. 11927/21, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a ajuts econòmicsa
les cambres de Comerç pels seus costs fixos.

Atesa la crisi derivada de la pandèmia, les cambres de
comerç han patit una davallada de la possibilitat
d’auto-finançament, i des de la Direcció General de Comerç,
com a tutelant, hem posat tots els recursos possibles per a evitar
el seu tancament.

És per això que als pressuposts de 2022 hem traslladat una
pujada en el total dels ajuts a les cambres, pels seus costs
d’estructura, en coordinació amb els seus comitès executius
corresponents. Passem dels 218.780€ als més de 300 mil el
2022.

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
T)

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

Per a la gestió dels bons comercials, i d’acord amb la
convocatòria pública de concurrència competitiva que es va
habilitar per a això, es va optar per una solució ja
desenvolupada de mercat, d’acord a l’avaluació que varen fer
els tècnics de la Cambra de Comerç de Mallorca com a entitat
col·laboradora pel projecte.

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
U)

A la Pregunta RGE núm. 11958/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a estat del projecte per a la construcció del nou
Centre de Salut d'Alaior.

Està pendent de la cessió del solar per part de l’Ajuntament
d’Alaior.

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

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 11959/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a estat de la sala de rehabilitació del Centre de
Salut d'Es Mercadal.

Està pendent de firma del Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament d’Es Mercadal i aquest Servei de Salut, que
tendrà lloc el proper 19 de novembre.

La finalitat d’aquest conveni, és l’execució de les obres de
reforma per ubicar una sala de rehabilitació a la planta soterrani
de l’edifici.

Els costs associats a aquesta obra, segons el projecte
d’execució, ascendeixen a 192.658,06€/IVA inclòs i seran

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-127.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-127.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-127.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-127.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-127.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-127.pdf#page=30


BOPIB núm. 138 -  3 de gener de 2022 7841

assumits a parts iguals pel Servei de Salut i l’Ajuntament d’Es
Mercadal.

El Servei de Salut es farà càrrec del pla de muntatge,
l’equipament, mobiliari i instrumental.

Es preveu que aquestes obres finalitzin a finals de l’any
2022.

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

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 11960/21, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a estat de la remodelació de l'EDAR d'Es
Mercadal.

El Projecte d’ampliació i millora de tractament de l’EDAR
d’Es Mercadal es troba actualment en fase de tramitació per a
l’obtenció de la totalitat d’autoritzacions, permisos i llicències.

Concretament, s’està pendent de l’atorgament de les
llicències municipals, autoritzacions de l’administració
hidràulica i de disponibilitat de terrenys (ajuntament).

Palma, 24 de novembre de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
X)

A les Preguntes RGE núm. 11963 i 11964/21,
presentades pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari Mixt, relatives a estat de la redacció dels
projectes de construcció d'HPO a Sant Lluís i a Es Castell.

Pel que respecta al projecte de Sant Lluís, aquesta
promoció es troba en fase de tramitació a l’espera de la
signatura del conveni entre l’ajuntament de Sant Lluís i
l’IBAVI (ja s’ha signat un protocol previ). En referència al
projecte d’Es Castell, es troba en fase de concurs d’arquitectes.

Palma, 12 de novembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 11988 i 11989/21,
presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a augment de freqüències
i horaris diürns a SFM i augment del servei nocturns
d'SFM.

La voluntat del Govern és millorar el servei de transport
públic amb l’objectiu de fer-lo més atractiu i aconseguir captar
usuaris d’automòbil cap al transport col·lectiu, per als múltiples
avantatges d’aquest respecte del privat.

En l’actualitat, el dimensionament de la plantilla de Serveis
Ferroviaris de Mallorca és escàs i difícilment es pot afrontar un
servei regular diferent del que es realitza actualment.

La incorporació de nous efectius és imprescindible per a un
nou servei. És, per tant, una de les fites bàsiques en la seva
implantació. L’increment del parc de material i mòbil és el
segon objectiu pel disseny d’un servei amb més trens. Respecte
a l’horari nocturn, la segona fita seria l’acord de l’encaix de les
noves condicions en el marc regulador de les condicions
laborals, atès que és un servei que no s’ha realitzat
anteriorment.

Palma, 26 de novembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 11995/21, presentada per la
diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ecografies a Atenció
Primària.

A l’àrea de Salut de Menorca hi ha 7 ecògrafs i s’han
realitzat 430 ecografies. A la Gerència d’Atenció Primària de
Mallorca hi ha 122 ecògrafs i s’han realitzat 1538 ecografies.
A l’àrea de Salut d’Eivissa i Formentera hi ha 10 ecògrafs i
s’han realitzat 1275 ecografies.

Palma, 22 de desembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 11996/21, presentada per la
diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dermatoscopis a Atenció
Primària.

A l’àrea de Salut de Menorca hi ha 11 dermatoscopis, a
la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca hi ha 63
dermatoscopis i a l’àrea de Salut d’Eivissa i Formentera hi ha
8 dermatoscopis a dia 2 de novembre de 2021.

Palma, 22 de desembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 12016/21, presentada per la
diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a casa de parts a l'Hospital
de Son Espases.

La casa de naixements de Son Espases és un projecte
impulsat des de l’Hospital i Ibsalut i que es durà a terme
conjuntament amb la gerència d’atenció primària. El projecte
es desenvoluparà al llarg del 2022 i no té previst l’adquisició de
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cap immoble. Fins el moment no ha ocasionat cap despesa
directa.

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

Ordre de Publicació
AC)

A les Preguntes RGE núm. 12064 a 12067/21,
presentades per la diputada Catalina Pons i Salom, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relatives a nombre de persones a Balears que estan
diagnosticades de patologies relacionades amb el joc, que
actualment reben tractament o que n'han rebut els darrers
deu anys o que han rebut tractament i tenen una patologia
dual.

El nombre de persones que acudeixen a les UCA durant
2020 per problemàtica de joc són 341, 296 homes, 44 dones, 1
desconegut, que es el mateix nombre que reben actualment a
Balears, tractament per aquesta patologia.

Abans de 2014, no es registrava aquesta informació.
Iniciaren tractament:

Any 2014: 38 homes, 5 dones.
Any 2015: 35 homes, 4 dones.
Any 2016: 42 homes, 10 dones.

En els següents anys la recollida va ser més exhaustiva, per
tant hi ha més inicis de tractament i no vol dir que la incidència
hagués augmentat.

Any 2017: 139 homes, 18 dones.
Any 2018: 165 homes, 31 dones.
Any 2019: 123 homes, 13 dones.

L’any 2020, des de l’Observatori del Pla Nacional sobre
drogues es va posar en marxa el pilotatge de l’indicador
d’inicis de tractament per addiccions comportamentals, es
varen recollir que 96 persones iniciaren tractament per addicció
a joc amb doblers i vídeo jocs, 87 homes i 9 dones. Per la qual
cosa, a partir d’enguany 2021, serà el primer any que es
recollirà aquest indicador de manera protocol·litzada.

Segons l’informe del pilotatge que es va dur a terme l’any
passat respecte a l’indicador d’inicis de tractament, 96 persones
iniciaren tractament per addiccions comportamentals (joc amb
doblers i vídeo jocs). D’aquest 28,12%, hi ha un 74,07% que
són homes i un 25,92% que són dones. Entre els casos amb
antecedents de salut mental diagnosticats, n’hi ha 3 que són
menors d’edat i tots són homes.

Palma, 22 de novembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patrícia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 12075/21, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a processos selectius
afectats per la fermesa de la Sentència que anul·la el Decret
8/2018, de 23 de març.

No afecta cap procés selectiu realitzat o en tramitació, la
Sentència que anul·la el Decret 8/2018, de 23 de març, pel qual
es regula la capacitació lingüística del personal estatutari del
Servei de Salut de les Illes Balears.

Palma, 22 de desembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard 

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 12113/21, presentada pel
diputat Joan Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, relativa a policies locals.

Li comunicam que no disposam de tota la informació que
ens sol·licita, ja que actualment només els ajuntaments tenen
aquesta informació completa. Igualment, li comunicam que
hem procedit a una contractació per crear un nou registre que
permeti conèixer les dades de les RLT de les policies dels
ajuntaments i altres informacions d’interès. Es preveu que
puguem disposar d’aquesta nova eina informàtica el 2022.

No obstant això, adjuntam la informació de què disposam
i que fa referència als processos de tramitació per a policies i
per a comandaments, segons publicat al BOIB.

Palma, 24 de novembre de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 12126/21, presentada pel
diputat Maxo Benalal i Bendrihem, diputat no adscrit,
relativa a efectius suficients de les Forces i Cossos de
Seguretat de l'Estat a Balears.

Com sabrà, tant des del Parlament de les Illes Balears com
des del Govern de les Illes Balears, en diverses ocasions i fins
i tot abans de l’incident al que fa referència, s’ha demanat la
presència de més efectius de les Forces i Cossos de Seguretat
de l’Estat.

No obstant això, el problema posat de manifest a l’aeroport
de Palma el passat 5 de novembre competeix a assumptes de
protocols de seguretat, més que no de personal. En aquest
sentit, el Govern ja ha manifestat públicament la necessitat de
revisar els protocols de seguretat perquè fets com aquest no
tornin succeir.

Palma, 3 de desembre de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez
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Ordre de Publicació
AG)

A les Preguntes RGE núm. 12152 a 12155/21,
presentades per la diputada Isabel María Borrás i Rosselló,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a reclamacions i
queixes del transport sanitari no urgent programat el 2020
i el 2021 i reclamacions i queixes del transport sanitari no
urgent programat aquests anys que s'han tramitat.

El nombre de reclamacions i queixes del transport
sanitari no urgent programat en el 2020 varen ser 27 queixes de
les quals totes es varen tramitar.

El nombre de reclamacions i queixes del transport sanitari
no urgent programat en el 2020 varen ser 33 queixes de les
quals totes es varen tramitar.

Palma, 22 de desembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 12156 i 12157/21,
presentades per la diputada Isabel María Borrás i Rosselló,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a nombre
d'intervencions quirúrgiques realitzades i anul·lades per
sessió i quiròfan de l'Hospital Universitari Son Espases per
mes des de gener de 2021.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AI)

A les Preguntes RGE núm. 12158 i 12159/21,
presentades per la diputada Isabel María Borrás i Rosselló,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a nombre
d'intervencions quirúrgiques realitzades i anul·lades per
sessió des de gener de 2021 a l'Hospital Creu Roja.

L’Hospital de la Creu Roja, disposa de 3 quiròfans amb una
distribució de 108 sessions quirúrgiques cada mes, la mitjana
de pacients per sessió és de 20 persones al mes i al mitjana
d’anul·lació d’intervencions quirúrgiques és de 8 pacients al
mes.

Palma, 22 de desembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 12169/21, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a recursos atorgats
a les PIME de Balears provinents del Centre pel
Desenvolupament Tecnològic Industrial de l'Estat.

El passat dia 2 de juliol de 2021 es va subscriure el Conveni
de col·laboració per al foment de la innovació i el
desenvolupament tecnològic en la comunitat autònoma de les
Illes Balears entre el Centre per al desenvolupament tecnològic
industrial, EPE (CDTI) i la Conselleria de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. En el
marc d’aquest Conveni no es destinen convocatòries
regionalitzades, sinó que ho són de lliure competència amb tot
l’Estat Espanyol.

Segons les dades que consten en aquesta Conselleria, fins
al moment els projectes presentats des de les Illes Balears,
mancant tancar l’any 2021 sumen una quantitat 12 projectes per
l’import de 12 milions d’euros compromesos pel CDTI.

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

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 12170/21, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a recursos retornats
o no aprofitats provinents del Centre pel Desenvolupament
Tecnològic Industrial de l'Estat i destinats a les PIME de
Balears.

El passat dia 2 de juliol de 2021 es va subscriure el Conveni
de col·laboració per al foment de la innovació i el
desenvolupament tecnològic en la comunitat autònoma de les
Illes Balears entre el Centre per al desenvolupament tecnològic
industrial, EPE (CDTI) i la Conselleria de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. En el
marc d’aquest Conveni no es destinen convocatòries
regionalitzades, sinó que ho són de lliure competència amb tot
l’Estat Espanyol.

Això significa que no es retorna cap fons al Ministeri de
Ciència i Innovació. El Pla d’actuació de col·laboració subscrit
amb el CDTI, principalment, va en la línia de l’assessorament
recíproc, l’intercanvi d’informació i el suport i ajuda a l’hora
de presentat amb èxit els projectes susceptibles de ser finançats.

Palma, 10 de desembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, 
Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez
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Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 12173/21, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a criteris per a l'elecció del
programa i matèries del cicle de conferències "Tardor de
Memòria".

Els ponents han estat proposats pels membres de la
Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses de la Comissió
Tècnica de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes
Balears, d’acord amb l’acord aprovat a l’acta núm. 19 de la
Comissió Tècnica  de Memòria i Reconeixement Democràtics
de les Illes Balears del 9 de novembre de 2021.

Aquests ponents han escollit els temes sobre els quals
versaran les seves conferències.

Palma, 9 de desembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, 
Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AM)

A les Preguntes RGE núm. 12224 a 12227/21,
presentades pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari Mixt, relatives a oficina de l'IBAVI  a Palma,
Maó, Eivissa i Formentera.

A l’oficina de Palma hi ha 12 persones diàriament que
ofereixen atenció presencial continuada, 5 d’elles de forma
permanent i a jornada completa dins l’Àrea d’Atenció a la
Ciutadania i les altres 7 atenen els usuaris que fan ús dels
serveis de la seva àrea mitjançant cita prèvia.

A més d’aquestes 12 persones, hi ha 3 treballadors socials
que atenen els usuaris també de forma presencial.

A part dels treballadors citats fins ara també, des de les
diferents àrees (com ara manteniment, lloguers, adjudicacions,
jurídic, fiances, etc.) hi ha 20 treballadors administratius i
diversos tècnics que també atenen presencialment de forma
puntual, segons el departament i les cites prèvies.

A l’oficina de Maó hi ha 4 persones diàriament que
ofereixen atenció presencial continuada de forma permanent i
a jornada completa. A més hi ha 2 treballadors socials i un
tècnic de manteniment que atenen presencialment els usuaris
mitjançant cita prèvia.

A l’oficina d’Eivissa hi ha 5 persones diàriament que
ofereixen atenció presencial continuada de forma permanent i
a jornada completa. A més hi ha 2 treballadors socials i un
tècnic de manteniment que atenen presencialment els usuaris
mitjançant cita prèvia.

A l’oficina de Formentera hi ha 2 persones dos cops per
setmana que ofereixen atenció presencial continuada de forma
permanent i a jornada completa. A més hi ha 2 treballadors
socials i un tècnic de manteniment que atenen presencialment
els usuaris mitjançant cita prèvia.

Palma, 14 de desembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AN)

A les Preguntes RGE núm. 12305 i 12306/21,
presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a promoció d'HPO a Sant
Lluís, carrer Sant Jacint (1 i 2).

Fins al moment, no hi ha cap desperfecte ni cap deficiència
per goteres a la promoció de Sant Lluís. El 26 d’agost passat es
va rompre un flexo d’aigua calenta de la cuina d’uns dels pisos.
El mateix matí el servei de manteniment de l’IBAVI va
procedir a la seva substitució, i en va assumir els 61,43€ (IVA
inclòs) del seu cost. Posteriorment, l’assegurança de l’IBAVI
es va ocupar de restaurar qualsevol derivació de l’esmentada
trencadura.

Palma, 13 de desembre
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 12307/21, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a promoció d'HPO a Sant Lluís, carrer
Sant Jacint (3).

D’una banda, tenim els habitatges ordinaris que
s’adjudiquen en relació amb la seva capacitat i a la composició
de la unitat de convivència i, d’altra banda, hi ha els habitatges
adaptats per a persones amb mobilitat reduïda que necessiten
cadira de rodes.

En publicar-se les llistes d’adjudicacions n’hi ha una per a
habitatges ordinaris i una altra per a habitatges adaptats que són
revisades per l’Àrea d’Adjudicacions del departament de
Gestió així com pels treballadors socials. Aquests fan
l’adjudicació seguint l’ordre de les llistes i adequant la
capacitat de l’habitatge disponible a la composició de la unitat
de convivència.

En cas que la unitat de convivència reuneixi els requisits, es
concerta una visita a l’habitatge que l’adjudicatari, una vegada
conegut l’immoble, accepta o rebutja.

Qualsevol modificació de circumstàncies amb relació a la
sol·licitud inicial, implica una rebaremació de l’expedient i en
cas que se segueixen complint els requisits, es manté a les
llistes a l’espera d’un habitatge adequat.

Pel que fa a persones que no reuneixen les condicions per
sol·licitar habitatge adaptat a persones amb mobilitat reduïda,
però que presenten algun problema de mobilitat (com ara
persones majors) sempre es mira d’adjudicar l’habitatge més
adient (amb ascensor, en planta baixa, etc.)

A més, recentment, el Consell d’Administració de l’IBAVI
ha aprovat un protocol mitjançant el qual un adjudicatari de
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l’IBAVI pot sol·licitar un canvi d’habitatge quan les seves
circumstàncies vitals es veuen modificades com, per exemple,
haver de menester un habitatge adaptat a mobilitat reduïda.

Palma, 13 de desembre 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 12308/21, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a promoció d'HPO a Sant Lluís, carrer
Sant Jacint (4).

L’IBAVI en cap moment  s’ha desentès de cap usuari
afectat per incidències tècniques ni a aquesta promoció ni en
cap altre de l’illa.

Ben al contrari, L’IBAVI disposa d’un tècnic a l’illa de
Menorca dedicat exclusivament al manteniment de les seves
promocions en aquesta illa.

Palma, 13 de desembre 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 12309/21, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a promoció d'HPO a Sant Lluís, carrer
Sant Jacint (5).

Com s’exposa a la pregunta RGE 12306/2021, el 26 d’agost
passat es va rompre un flexo d’aigua calenta de la cuina d’un
dels pisos que va quedar arreglat el mateix matí del dia 26. Per
tant no hi ha cap incidència no resolta en aquesta promoció.

Pel que fa a la comunicació d’incidències, no existeix cap
protocol específic per a cada promoció.

Per comunicar deficiències tècniques al Departament de
Manteniment de l’IBAVI, es disposa de diverses vies com ara
la comunicació telemàtica:

1. Comunicació a través de la pàgina web:
http://ibanvi.caib.es/
2. DESTACATS: Tràmits IBAVI
3. També s´hi accedeix des dels accessos directes del peu
de pàgina
4. Reparacions d’habitatges IBAVI ( comunicació prèvia de
deficiències)
5. Seleccionar una illa (Mallorca, Menorca, Eivissa,
Formentera)
6. Emplenar dades formulari
7. Adjuntar arxius, si n’és el cas

Una altra manera de contactar amb el Departament de
Manteniment de l’IBAVI és:

1. Comunicació a través de la pàgina web: http://
ibavi.caib.es/
2. DESTACATS: Contactau amb nosaltres

3. Correus electrònics de Manteniment Habitatges,
Lloguers, Aparcaments i Trasters:

a. Mallorca:manteniment.mca.@ibavi.caib.es
b. Menorca: manteniment.men.@ibavi.caib.es
c. Eivissa: manteniment.eiv.@ibavi.caib.es
d. Formentera: manteniment.for@ibavi.caib.es

Contacte telefònic:
1. Comunicació a través del telèfon 900 780 000

Palma, 13 de desembre 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 12312/21, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a informació
actualitzada de les vacunes contra la COVID-19.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 12313/21, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a transparència de
dades de vacunació de la 3a dosi de la COVID-19.

El Portal de Transparència és una de les eines utilitzades pel
Govern de les Illes Balears en compliment dels compromisos
de transparència amb la ciutadania.

La Direcció General de Transparència, que és qui vehicula
el Portal de Transparència, es limita a la recepció i publicació
en compliment dels acords adoptats pel Consell de Govern.

Tots els enllaços als llistats de vacunació s’han anat creant
en el Portal de Transparència a aquest efecte i seguint
exclusivament les instruccions dels acords del Consell de
Govern, ja que és una informació temporal no contemplada en
cap moment en la regulació de Transparència i Bon Govern.

De tal manera, la Direcció General de Transparència
acatarà el decidit en l’últim Consell de  Govern amb relació a
la publicació dels llistats de la 3a dosi de vacunació.

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

Productius i Memòria Democràtica.
Juan Pedro Yllanes Suárez
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Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 12314/21, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a digitalització en el
servei públic de Salut de les Illes Balears.

• Des del Servei de Salut s’han implementat.
aplicació TEAMS (Microsoft) de  comunicació per a la
coordinació i treball en línia entre professionals en aspectes
clínics habituals així com excepcionals com la vacunació
poblacional de COVID-19.
• recepció de resultats COVID (via SMS i portal del pacient
https://porpac.ibsalut.es)
• Reforç del sistema de rastreig mitjançant central telefònica
en CCCovid i telefonia específica per a rastrejadors.
Coordinació amb la SEDIA per a la personalització de contacte
en cas de resultat positiu via l’aplicació de rastreig
RADARCOVID, així com l’emissió de codi d’activació de
rastreig en RADARCOVID tant manual pels professionals com
enviament automàtic per SMS.
• Tràmits telemàtics com: Sol·licitud de targeta sanitària 8
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite
/3668965
• sol·licitud i obtenció telemàtica de Certificat Covid Digital
O.E.
• Millores en la sol·licitud i circuits de cita prèvia (portal del
pacient i locució telefònica, resolució de dubtes i informació
sobre cites pendents en Consultes Externes i Cirurgies),
• gestió de la vacunació (sol·licitud de  cita mitjançant
BITCITA amb un sistema de gestió de cues per evitar la
saturació del servei i recordatori, gestió mitjançant formulari en
línia de les sol·licituds de segona dos en pacients vacunats amb
Astra Zeneca)
• incorporació de la trucada telefònica des d’història clínica
(millora en la seguretat del pacient i optimització del temps
dels professionals)
• ús de videoconferència per a educació sanitària (preparació
al part i suport al postpart i puerperi).

Actualment no disposem de la dada ja que la
“videoconsulta” és un procés assistencial complex en el qual
han d’implicar-se i adaptar-se tant pacients com professionals.
Estem treballant a nivell clínic i tecnològic per a acabar de
definir un manual de bones pràctiques en teleconsulta, així com
els circuits segurs i senzills que permetin implementar aquesta
modalitat d’atenció de manera reeixida per a totes dues parts.
A nivell clínic s’ha seleccionat un grup d’experts de les
diferents illes per a establir les bones pràctiques en el Servei de
Salut de cara a la pràctica de la telemedicina. A nivell
tecnològic està desenvolupada la Plataforma d’Interoperabilitat
de Telemedicina que és la base de la integració i
desenvolupament de la “videocita”.

Existeixen experiències en algunes gerències que ens
serviran per a acabar de definir el millor model a implantar.

Fins al 17 de novembre de 2021 a l’Hospital Comarcal
d’Inca el nombre de consultes per “videollamadas” segueix la
següent relació:

Servei N
END 222
NEF 67

PED 20
REH 14
PSQ 7
TRA 5
OBS 3
DIG 2
HEM 2
ORL 1
NML 1
Total 344

La TIC utilitzada ha estat principalment la telefònica, en el
moment actual no disposem d’aquestes dades dins dels nostres
indicadors, però es contempla la incorporació de la mesura de
la mena d’atenció en els circuits que s’implementin de consulta
telemàtica.

Palma, 3 de desembre 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 12326/21, presentada pel
diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sol·licituds per adherir-se al projecte
d'autoconsum compartit d'energia a Santa Eugènia.

El llistat de sol·licitants admesos i en llista d’espera s’ha
publicat a la web de l’Institut Balear de l’Energia, que és
d’accés públic:
httpp://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi)=4911170&co
duo=3828756&lang=es

Palma, 9 de desembre de 2021
El Vicepresident i conseller de Transició Energètica,

Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 12329/21, presentada pel
diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, relativa a marquesines a les aturades
d'autobús TIB.

El Pla insular de serveis de transport regular de viatgers per
carretera de Mallorca (PISTRVC, BOIB núm. 108, de 2 de
setembre de 2017) té com a objectiu, entre d’altres, millorar
l’estat de les parades. D’aquesta manera es garanteix que
l’usuari pugui esperar el bus de forma còmoda i resguardat dels
elements meteorològics. En aquesta línia es va dissenyar una
nova marquesina corporativa de TIB que contempli totes les
necessitats de l’usuari.

Des de l’entrada en vigor de la Llei 4/2014, de 20 de juny,
de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes
Balears, què atorga la competència al CTM per a l’establiment
de les parades interurbanes (article 37), aquest organisme ha
iniciat el desenvolupament d’un pla de millora de parades
dirigit a corregir les deficiències abans senyalades, fent obres
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d’adequació i instal·lant nou mobiliari (al ritme que permet la
disponibilitat pressupostària).

Fins novembre 2017, quan es va instal·lar la primera nova
marquesina corporativa del TIB a Puigpunyent, les marquesines
les instal·laven els propis Ajuntaments. Avui en dia, possibles
diferencies entre municipis encara es poden explicar per
actuacions fetes per part d’Ajuntaments abans del 2017. També
existeixen Ajuntaments, com a Calvià, que han continuat amb
la instal·lació de marquesines amb el seu pressupost, però de
forma coordinada amb el CTM. Al municipi de Palma, les
marquesines son instal·lades per part de l’Empresa Municipal
de Transports.

El PISTRVC del 2017 va proposar incrementar el
percentatge de parades amb marquesina. A tall de referència,
es distingeixen tres tipus de parada en funció del nombre
d’usuaris que hi pugen al llarg del dia:
C Demanda baixa (menys de 30 pujades diàries): No s’estima

necessària la instal·lació d’una marquesina, però es
recomana posar un banc o un element de suport isquiàtic.
Les parades dels nuclis urbans petits entren en aquesta
categoria.

C Demanda moderada (entre 30 i 100 pujades diàries):
Instal·lació d’una marquesina convencional (2/3 metres de
longitud).

C Demanda alta (més de 100 pujades diàries):Instal·lació  de
més d’una marquesina, o d’una de major longitud..

En aquest context és important destacar que en la majoria
de les parades de bus té un parella a l’altre costat del mateix
carrer o d’un carrer paral·lel. En molts de casos, una de les
dues parades serveix com a parada de pujada (per exemple el
sentit cap a Palma), mentre que l’altre parada serveix sobretot
com a parada de baixada. Es clar que és sobretot el primer cas
que requereix bones condicions d’espera.

A part del criteri de la demanda, se n´hi ha d’afegir un altre
relacionat amb l’espai disponible o altres condicionants de
l’entorn de la parada. Existeixen casos on és impossible trobar
un espai adequat per posar-hi una marquesina, tant per
accessibilitat de les voreres, per exemple dins un poble amb
voreres estretes, com per temes de seguretat viària, per exemple 
a una carretera interurbana.

Per definir directrius tècnics per a obres a parades acordats
amb el departament de Carreteres del Consell de Mallorca i
amb l’EMT de Palma, el CTM va preparar un annex nou al
PISTRVC que va ser publicar al BOIB el 9 de juliol de 2020.
(Modificació de les Directrius tècniques per al disseny
d’actuacions d’implantació, condicionament i millora de
parades d’autobús a Mallorca. Pla insular de serveis de
transport regular de viatgers per carretera de Mallorca).

Durant el mes de setembre del 2021 la distribució de les
parades entre els tres grups segons la mitjana de pujades diàries
va ser:

Mitjana de pujades diàries
(Setembre 2021)

Nombre
d'aturades

 %

Fins a 30 pujades diàries 514 75

Més de 30 i menys de 100 116 17

100 o més 52 8

682 100

Des de la primera instal·lació a Puigpunyent al novembre
del 2017 fins al desembre del 2021, el CTM Ha instal·lades un
total de 162 marquesines corporatives de TIB. Son 13 de 2
metres, 94 de 3 metres i 55 de 4 metres. En total sumen 528
metres de noves marquesines instal·lades. El dia d’avui la xarxa
del TIB a Mallorca compta amb 490 parades fora dels
municipis de Palma y Calvià, dels quals 224 tenen una o varies
marquesines. Son en total 142 parades amb una o varies
marquesines corporatives del TIB i 82 parades amb
marquesines posades per part dels Ajuntaments. Recordam que
els Ajuntaments de Palma i Calvià fan la gestió de les seves
marquesines a les parades de bus. A més, el CTM ha instal·lat
una marquesina al municipi de Palma (Hospital Son Llàtzer) i
una altre al municipi de Calvià (Palmanova).

El calendari de la execució d’obres a parades i la
instal·lació de marquesines ve condicionada per la tramitació
administrativa prèvia al nivell municipal, i en el cas de
carreteres, de la tramitació amb el Consell de Mallorca.

Palma, 14 de desembre 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 12330/21, presentada pel
diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, relativa a instal·lació de marquesines
a les aturades d'autobús TIB a curt termini.

Des de finals del 2017, i fins al dia d’avui el CTM ha
instal·lat un total de 162 marquesines. En el desplegament de
les marquesines es va donar preferència a les parades amb més
demanda de viatgers.

El cas concret de la parada de S’Esgleieta sentit Palma, la
mitjana de pujades diàries durant l’any 2021 ha estat 3,5. És la
raó principal per a què no ha entrat en la programació d’obres 
de parades, fins ara.

Aturada
S'Esgleieta

20010

Dies Pujades
total

Pujades
per dia

gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost

setembre
octubre

novembre
Total

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
25

329

56
53
73
71
79
85

109
138
192
193
87

1.136

1,8
1,9
2,4
2,4
2,5
2,8
3,5
4,5
6,4
6,2
3,5
3,5
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Ara bé, el CTM ja ha preparat projectes d’obra per a
parades als nuclis petits de s’Esgleieta i de Son Maixella que es
podran executar durant els primers mesos del 2022 una vegada
finalitzada la tramitació dels projectes amb el Consell de
Mallorca que ha de vetllar per a la seguretat viària i n’ha
d’informar favorablement.

A S’Esgleieta estan previstes noves parades en els dos
sentits a l’altura del restaurant de Canet i com a alternativa a les
parades actuals del nucli urbà. Hi ha prevista una marquesina
a ambdós sentits. La nova ubicació permetrà que tant la línia
202 Estellencs-Palma, com la línia 203 Port de
Sóller-Valldemossa hi facin parada.

D’aquesta manera els usuaris de S’Esgleieta tindran
connexió directa amb Esporles, Palma i Valldemossa (entre
altres nuclis).

A Son Maixella el projecte d’obra actualment en tramitació,
preveu la instal·lació d’una marquesina a la parada en sentit
Palma.

Palma, 14 de desembre 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 12331/21, presentada pel
diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, relativa a instal·lació de marquesines
a les aturades d'autobús TIB a mitjà o llarg termini.

A mitjà termini (els anys 2022 i 2023) el CTM té previst la
instal·lació de fins 40 marquesines de 2 metres que són els
adequats pels nuclis urbans petits amb un nivell baix de pujades
diàries. Recordem que la possibilitat de posar una marquesina
sempre dependrà de l’espai disponible i la situació de la
seguretat viària de cada cas concret. El CTM prepara els
projectes col·laborant amb els Ajuntaments i, quan es tracta
d’una carretera, hi ha demanar informe al Consell de Mallorca.

Palma, 14 de desembre 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
AY)

A les Preguntes RGE núm. 12332 a 12334/21,
presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a discrepàncies plantejades
pel Govern de l'Estat en relació amb el Decret llei 6/2021
pel que fa als "agents COVID", a solucions i modificacions
plantejades pel Govern de les Illes Balears en relació a les
funcions d'aquests agents i a efectes de les discrepàncies
plantejades pel Govern de l'Estat quant al Decret llei
6/2021, pel que fa a la seva situació.

Com ja se li va respondre en pregunta oral davant ple,
l’Estat ha presentat una petició de constitució de Comissió
Bilateral per tractar una discrepància. El Govern de les Illes

Balears defensarà  el text aprovat en el Parlament i esclarirà
totes aquelles qüestions que s’hi plantegin.

La tramitació dels agents COVID continua el seu curs
normal, i els Ajuntaments van fent les seves sol·licituds. A data
de la resposta s’han sol·licitat 64 agents COVID, distribuïts en
22 Ajuntaments, dels quals ja n’hi ha 42 assignats. Per altra
banda, 4 Ajuntaments més han sol·licitat una suma de 20 agents
COVID per a gener-febrer.

A més, atès que no ens trobam davant d’un recurs
d’inconstitucionalitat, sinó d’una fase de negociació amb
l’Estat, el Decret Llei manté la seva vigència.

Palma, 14 de desembre de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez 

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 12376/21, presentada per la
diputada Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a convenis del Govern amb la Cambra
de Comerç de Menorca.

Actualment no hi ha subscrit amb la Cambra de Comerç de
Menorca cap conveni que hagi estat impulsat i tramitat per part
de la Direcció General de Comerç. Si s’ha concedit durant
aquest 2021 una subvenció nominativa per dotat a la Cambra
de recursos necessari pel desenvolupament de les seves
funcions públic administratives que inclou una sèrie de
jornades de formació destinades a la millora competitiva dels
comerços de Menorca.

Palma, 13 de desembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 12377/21, presentada per la
diputada Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a convenis del Govern amb la Cambra
de Comerç de Mallorca.

Actualment està subscrit el Conveni de col·laboració entre
la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica i la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca per a l’execució del
programa d’estímul del sector comercial de la comunitat
autònoma de les Illes Balears “Balears bons comerç”. Conveni
que s’ha impulsat i tramitat per part de la Direcció General de
Comerç.

Palma, 13 de desembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez
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Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 12378/21, presentada per la
diputada Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a convenis del Govern amb la Cambra
de Comerç d'Eivissa-Formentera.

Actualment no hi ha subscrit amb la Cambra de Comerç
d’Eivissa i Formentera cap conveni que hagi estat impulsat i
tramitat per part de la Direcció General de Comerç,  sí s’ha
concedit durant aquest 2021 una subvenció nominativa per
dotar a la Cambra de recursos necessari pel desenvolupament
de les seves funcions públic administratives.

Palma, 13 de desembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 12381/21, presentada per la
diputada Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a activitats encomanades pel Govern
a la Cambra de Comerç de Mallorca.

Actualment la Cambra de Comerç de Mallorca té encarregat
per part de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica el desenvolupament del
programa Balears bons de comerç, que coincideix amb les
funcions públic- administratives previstes en l’article 4.3 m) de
la Llei 1/2017. La Direcció General de Comerç no té
constància de totes les altres funcions públicoadministratives
que altres Conselleries o direccions generals puguin haver
encomanat a la Cambra de Comerç de Mallorca. De totes
formes s’ha de dir que moltes de les funcions
públic-administratives que desenvolupen les Cambres de
Comerç no necessiten forçosament d’una encomana o encàrrec
per part del Govern perquè les puguin desenvolupar, sinó que
la majoria d’aquestes funcions es poden desenvolupar  per part
de les cambres de Comerç per pròpia iniciativa, ja que són
funcions que corresponen per llei a les cambres de comerç.

Palma, 13 de desembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 12382/21, presentada per la
diputada Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a activitats encomanades pel Govern
a la Cambra de Comerç de Menorca.

Durant aquest any 2021 a la Cambra de Comerç de
Menorca se li ha encarregat per part de la Conselleria de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria 
Democràtica, mitjançant la concessió d’una subvenció
nominativa, la realització de cursos de formació destinats al
petit comerç de Menorca per a la millora de la competitivitat
del comerços de Menorca, que coincideix amb les funcions

públic-administratives previstes en l’article 4.3 d) de la Llei
1/2017. La Direcció General de Comerç no té constància de
totes les altres funcions públicoadministratives que altres
Conselleries o direccions generals puguin haver encomanat a la
Cambra de Comerç de Menorca. De totes formes s´ha de dir
que moltes de les funcions públic-administratives que
desenvolupen les Cambres de Comerç no necessiten
forçosament d’una encomana o encàrrec per part del Govern
perquè les pugin desenvolupar, sinó que la majoria d’aquestes
funcions es poden desenvolupa per part de les cambres de
Comerç per pròpia iniciativa, ja que són funcions que
corresponen per llei a les cambres de comerç.

Palma, 13 de desembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 12383/21, presentada per la
diputada Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a activitats encomanades pel Govern
a la Cambra de Comerç d'Eivissa-Formentera.

Durant aquest any 2021 a la Cambra de Comerç d’Eivissa
i Formentera no se li ha encarregat per part de la Direcció
General de Comerç cap funció públicoadministrativa de les
previstes en l’article 4 de la Llei 1/2017. Però cal destacar que
la Direcció General de Comerç no té constància de totes les
funcions públic-administratives que altres Conselleries o
direccions generals puguin haver encomanat a la Cambra de
Comerç d’Eivissa i Formentera. De totes formes s’ha de dir que
moltes de les funcions públicoadministratives que
desenvolupen les  Cambres de Comerç no necessiten
forçosament d’una encomana o encàrrec per part del Govern
perquè les puguin desenvolupar, sinó que la majoria d’aquestes
funcions es poden desenvolupar per part de les cambres de
Comerç per pròpia iniciativa, ja que són funcions que
corresponen per llei a les cambres de comerç.

Palma, 13 de desembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 12384/21, presentada per la
diputada Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a subvencions i dotacions atorgades a
la Cambra de Comerç de Mallorca.

Any 2018: subvenció nominativa per a la promoció del
comerç exterior i la internalització de l’empresa i per afavorir
la millora de la competitivitat del comerç:215.220,00 euros.

Any 2019: subvenció nominativa, per a la promoció de la
internacionalització de les empreses, per afavorir la millora de
la competitivitat del comerç, el foment del consum i la difusió
dels productes fabricats a les Illes Balears mitjançant la
implantació  de certificats de sistema de qualitat categoria

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-131.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-131.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-131.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-131.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-131.pdf#page=16


7850 BOPIB núm. 138 -  3 de gener de 2022

“Gold Restauració” i dotar a la Cambra dels recursos necessaris
pel compliment de les seves funcions públicoadministratives:
250.000,000 €.

Any 2020: subvenció nominativa per afavorir la millora de
la competitivitat del comerç i dotar a la Cambra dels recursos
necessaris pel compliment de les seves funcions
públicoadministratives: 145.680,00 €.

Ant 2021: subvenció nominativa per dotar a la Cambra de
recursos necessaris per al compliment de les seves funcions
públicoadministratives: 115.680,00 euros.

Aquesta és la relació de subvencions/dotacions atorgades
des de l’any 2018 fins a l’any 2021 que s’hagin tramitat per
part de la Direcció General de Comerç.

Palma, 13 de desembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 12385/21, presentada per la
diputada Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a subvencions i dotacions atorgades
a la Cambra de Comerç de Menorca.

Any 2018: Subvenció directa per a despeses derivades del
seu funcionament: 20.000 euros. I també durant l’any 2018 es
va concedir una altra subvenció directa per a despeses
derivades del seu funcionament i inversions i condicionament
de la seva seu principal: 60.000 euros.

Any 2019: Subvenció nominativa per a la realització
d’accions de foment de la millora de la competitivitat dels
comerços de Menorca i de la promoció exterior per la
internacionalització de les empreses de Menorca, així com
dotar a la Cambra dels recursos necessaris pel compliment de
les seves funcions públicoadministratives: 100.000 euros.

Any 2020: Subvenció nominativa per a la realització
d’accions per afavorir la millora de la competitivitat del comerç
i dotar a la Cambra dels recursos necessaris pel compliment de
les seves funcions públicoadministratives: 94.600,00 euros.

Any 2021: Subvenció nominativa per dotar a la Cambra de
recursos necessaris per al compliment de les seves funcions
públicoadministratives i la realització d’accions per afavorir la
millora competitiva del comerç: 53.420,81 euros.

Aquesta és la relació de subvencions/dotacions atorgades
des de l’any 2018 fins a l’any 2021 que s’hagin tramitat per
part de la Direcció General de Comerç.

Palma, 13 de desembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 12386/21, presentada per la
diputada Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a subvencions i dotacions atorgades a
la Cambra de Comerç d'Eivissa-Formentera.

Any 2018: Subvenció nominativa  per l’acció d’empresaris
amb la Cambra hispana-japonesa: 9.800,00 euros.

Any 2019: Subvenció nominativa per a la promoció de la
internacionalització de les empreses i per afavorir la millora de
la competitivitat del comerç i el foment del consum: 99.659,62
€.

Any 2020: Subvenció nominativa per afavorir la millora de
la competitivitat del comerç i dotar a la Cambra dels recursos
necessaris pel compliment de les seves funcions públic-
administratives: 28.500,00 euros.

Any 2021: Subvenció nominativa per dotar a la Cambra de
recursos necessaris per al compliment de les seves funcions
públicoadministratives: 18.500 euros. I una subvenció directa
per dotar a la Cambra de recursos necessaris per al compliment
de les seves funcions públic-administratives: 71.500,00 euros.

Aquesta és la relació de subvencions/dotacions atorgades
des de l’any 2018 a l’any 2021 que s’hagin tramitat per part de
la Direcció General de Comerç.

Palma, 13 de desembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 12842/21, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a renovació de
contractes de personal sanitari.

El Servei de Salut analitzarà en funció de l’evolució de la
pandèmia (dades epidemiològiques, pressió assistencial), les
necessitats que vagin sorgint.

El Servei té activitats diferents i plans de contingència, que
se van readaptant a cada moment, i que afecten també al
personal destinat als diferents plans d’actuació.

Palma, 3 de desembre 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 12864/21, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a fallida del sistema
informàtic DALET a l'emissió dels informatius d'IB3 TV.

Ateses les característiques de les respostes, queden
dipositades al Registre General de l'Oficialia Major de la
cambra.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 12881/21, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ingrés en concepte de
multes i taxes a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme
i Treball anys 2019, 2020 i 2021.

Les quantitats totals ingressades en els anys 2019, 2020 i
2021 són les següents:

• Any 2019: 2.328.424,93 €
• Any 2020: 2.714.249,47 €
• Any 2021: 3.932.312,42 €

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució del president del Parlament de les Illes

Balears relativa al cessament del director de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.

El president del Parlament de les Illes Balears, en ús de
l’atribució prevista a l’article 20.2 in fine de la Llei 16/2016, de
9 de desembre, de creació de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears i vista la renúncia del
director de l’oficina esmentada, dicta la següent

Resolució del president del Parlament de les Illes Balears
relativa al cessament del director de l’Oficina de

Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

Es declara el cessament del director de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, Sr.
Jaime Far Jiménez, atesa la renúncia formal presentada davant
la Mesa del Parlament de les Illes Balears, amb efectes de dia
1 de gener de 2022.

Aquest cessament es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears i al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Palma, 1 de gener de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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